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Valkas - Valgas pilsētu svētku 
lielkoncertā uzstāsies populāri 

* * * 
Krustceles. 
Tagad pašiem ir jāizlemj, 
Nedarīs to kāds cits – 
Kurp tālāk? Uz kuru pusi? 
Lai ko izlemtu, ziniet – 
Jums tic 
Ne vien ģimene, 
Skola un skolotāji, 
Bet pilsēta. Savējā. 
Savs ciems, savs pagasts, 
Savs novads, 
Kam bijāt jūs aizvējā. 
Bet tagad – pa vējam, pret vēju, 
Kāpt kalnā, lai tālu redz! 
Lai kurp jūs izlemtu doties, 
Atbalstam – mūsu plecs: 
Ģimenes, skolas un skolotāju, 
Pilsētas savējās, 
Sava ciema, pagasta, novada. 
Jūs arvien – mūsu aizvējā. 

Anita Anitīna

11.jūnijā plkst. 20.00 Valkas - Valgas pilsētu 
svētkos Lielkoncerts Valkas brīvdabas 

estrādē.
Tajā uzstāsies Eirovīzijas uzvarētāja Marija Na-

umova (Marie N), konkursa «Jaunais Vilnis» laureāts 
Jānis Stībelis (Jay Stever), igauņu populārā dziedātāja 
Laura kā arī dziedātājs un ģitārists Tanels Padars ar 
grupu «The Sun». Pēc koncerta – dejas kopā ar DJ Arti 
Volfu.

Jānis Stībelis, pazīstams arī kā Jay Stever, ir izdevis 
astoņus studijas albumus. Piedalījies vairākos starp-
tautiskos muzikālos konkursos, tai skaitā 2002.gada 
«Jaunajā Vilnī«. Karjeru sācis 1999.gadā ar grupu 
«Shake & Bake». Izdoti albumi: 2000.gadā «Don‘t Turn 
Away» (kopā ar «Shake & Bake»), «Inspiration» (2001.), 
«Paliec tepat» (2004.), «Любовь настала» (2005.), 
«Glāze Piena» (2007.), «Secret Mission» (2009.), «Dia-
pozitīvi» (2010.), «Summer city» (2012.), «2 pasaules» 
(2015.).

Marija Naumova ir dziedātāja, kas pazīstama arī ar 
skatuves vārdu Marie N. Vislielākais viņas panākums 
ir uzvara 2002.gada Eirovīzijas dziesmu konkursā ar 
dziesmu «I Wanna». Tajā pašā gadā atzīta par Eiropas 
Gada cilvēku Latvijā. Tajā pašā gadā tika izdoti uz-
reiz divi albumi «On A Journey» un tā latviskā ver-
sija «Noslēpumi». 2003.gadā albums tika izdots arī 
Vācijā. 2003.gada maijā, kad Latvija rīkoja Eirovīzijas 
finālkoncertu, Marija Naumova kopā ar Renāru 
Kauperu vadīja šo pasākumu. 2004.gadā iznāca 
nākamais Naumovas albums «Nesauciet sev līdzi», 
kurā tika iekļautas dziesmas latviešu, angļu, franču 
un portugāļu valodās. 2005.gadā Marija Naumova 
tika iecelta par UNICEF labās gribas sūtni. Tā paša 

gada beigās iznāca albums «Another Dream» ar 
dziesmām franču un angļu valodās. 2010.gadā izdots 
albums «Lullabies».

Tanels Padars ir igauņu dziedātājs un ģitārists. Pa-
dars kļuva slavens pēc uzvaras Igaunijas jauno 
izpildītāju konkursā «Kaks takti ette» 1999.gadā. 2001.
gadā viņš kopā ar puišu grupu«2XL» un Deivu Ben-
tonu, Eirovīzijas iesācējiem, startēja tā gada Eirovīzijā, 
kur arī uzvarēja ar dziesmu «Everybody».

Šobrīd Tanels Padars uzstājas kopā ar grupu «The 
Sun», un pašlaik ir ļoti populāri Igaunijā. Dziesma 
«Hopelessness you» ir iekļauta MTV World Chart Ex-
press.

Laura ir igauņu dziedātāja, kas kopā ar grupu 
«Suntribe» pārstāvēja Igauniju 2005.gada Eirovīzijas 
dziesmu konkursā ar dziesmu «Let‘s Get Loud». Iz-
doti 2 albumi: «Muusa» ( 2007.) un «Ultra» (2009.).

Biļešu cena iepriekšpārdošanā 8 eiro, skolēniem, 
studentiem, pensionāriem – 6 eiro. Biļešu cena kon-
certa dienā 10 eiro, skolēniem, studentiem, pen-
sionāriem – 8 eiro.

Biļešu iepriekšpārdošana – Valkas pilsētas kultūras 
namā un www.bilesuserviss.lv. z

Izlaidumi Valkas 
novada skolās

• 10.jūnijā plkst. 16.00 – 
Ērģemes pamatskolas 
9.klases izlaidums
• 10.jūnijā plkst. 18.00 – 
Valkas pamatskolas 
9.klases izlaidums
• 10.jūnijā plkst. 18.00 – 
Vijciema pamatskolas 
9.klases izlaidums
• 11.jūnijā plkst. 12.00 – 
Valkas ģimnāzijas 
9.A klases izlaidums
• 11.jūnijā plkst. 15.00 – 
Valkas ģimnāzijas 
9.B klases izlaidums
• 11.jūnijā plkst. 17.00 – 
Kārķu pamatskolas 
9.klases izlaidums
• 11.jūnijā plkst. 19.00 – 
Ozolu pamatskolas 
9.klases izlaidums
• 17.jūnijā plkst. 20.00 – 
Valkas ģimnāzijas 
12.D.klases izlaidums
• 18.jūnijā plkst. 18.00 – 
Valkas ģimnāzijas 12.AB.
klašu izlaidums

latviešu un igauņu dziedātāji

Sveicam novada 
skolu absolventus, 

skolotājus un vecākus 
izlaidumu laikā! 

Valkas novada dome
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Valkas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa 14.maijā organizēja 

nu jau tradicionālo «akciju» – par 
godu Starptautiskajai ģimenes dien-
ai bezmaksas svinīgo laulību cere-
moniju pavasara ziedēšanas laikā. 
Jaunajiem pāriem nebija jāmaksā par 
svinīgo ceremoniju, tikai valsts no-
deva. Pērn šo iespēju izmantoja 6 
jauni, skaisti pāri – jau īstas ģimenī-
tes – ar esošiem un gaidāmiem 

bērniņiem. Šogad laulību reģistrāci-
ai šajā īpašajā dienā gan bija pietei-
cies mazāk pāru, taču tādi, kas jau 
ilgi ir kopā un kuriem ir kopīgi 
bērniņi, tādēļ, manuprāt, ļoti labi, ka 
tika noformēta arī attiecību juridiskā 
puse. Paldies Valkas novada domei, 
kas mūsu novada jaunās ģimenes 
sveica ar dāvanu kartēm 25 € vērtībā. 
Uzskatu, ka mūsu rīkotā «akcija» kā 
parasti izdevās ļoti labi un tādu 
noteikti atkārtosim arī nākamgad – 
2017. gada maijā! z

Teksts: Māra Zeltiņa

Tradicionālā Starptautiskajai 
ģimenes dienai veltītā 
kāzu sestdiena Valkā
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Viens otram «jā» vārdu šajā dienā teica Aivars un Māra Ozoliņi

1.jūnijā Valkas pilsētas kul-
tūras namā mazi un lieli 

aicināti uz Starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltītu pasā-
kumu «Sveika, mīļā vasariņa!».

1.jūnijā visā pasaulē atzīmē Starp-
tautisko bērnu aizsardzības dienu. 
Pirmo reizi šī diena tika svinēta 
1950.gadā, bet ideja radās jau 1925.
gadā, kad Ženēvā notika Pasaules 
konference, veltīta bērnu labklājībai.

Arī Valkas pilsētas kultūras na-
mā šajā dienā notiks vairāki pa-
sākumi.

Plkst. 17.00 no kultūras nama 
sāksies Ģimeņu gājiens. Tajā aicināti 
piedalīties ģimenes ar bērniem, 
pirmsskolas un pamatskolas ve-
cuma bērni. Aicinām meitenes nākt 
ar izrotātiem leļļu ratiņiem, puikas - 
ar riteņiem vai mašīnītēm; arī mazuļi 
– vecāku izrotātos bērnu ratos.

Interesantāk un oriģinālāk izro-
tāto braucamrīku īpašnieki tiks pie 
balvas!

Gājiena maršruts no kultūras na-
ma pa Em.Dārziņa ielu – Semināra 
ielu – Beverīnas ielu – Raiņa ielu un 
atpakaļ līdz kultūras namam.

Līdz plkst. 17.50 Burbuļballīte 
Lugažu laukumā. Lieli un mazi, 
gareni un apaļi burbuļi tiks pūsti 
kopā ar «Mārtiņa Burbuļiem» un 
Valkas Jauniešu domi.

Jautrība un plats smaids ga-
rantēts!

Aicinām bērnus uz ballīti ņem 
līdzi savus burbuļu pūšamos!

Plkst. 18.00 kultūras nama lielajā 
zālē sāksies animācijas īsfi lmu «Lu-
patiņi» programma. Animācijas 
programma būs saistoša gan vis-
mazākajiem kino skatītājiem, gan 
arī lielākiem bēr-niem un viņu ve-
cākiem. Ieeja – brīva. z

Teksts: Līga Šnuka

Ar svētku gājienu un 
Burbuļballīti atzīmēs 

Bērnu dienu

4.un 5.jūnijā 
Valkas nova-

da dome un bie-
drība «Atbalsts Val-
kai» organizē zo-
lītes festivālu Zo-
lītes Dižsvētki Val-
kā, kurā var, drīkst 
un vajag visiem 
piedalīties. Reģis-
trācija no plkst. 
9.00 līdz 9.50. Pir-
mās kārtas sākums 
plkst. 10.00.

Sacensību orga-
nizatori dalībnie-
kiem dos iespēju 
gan iekļūt reitin-
gā, ja nostartē 
augstā vietā, gan 
interesanti pava-
dīt laiku un sevi 
pārbaudīt nepa-
rastākās sacensī-
bās. Organizatori 
vēlas atklāt jaunus 
talantus šai asprā-
tīgajā spēlē, kā arī 
ļaut cilvēkiem no-
ticēt sev un pārbaudīt sevi, 
sacenšoties ar stiprākajiem. Atrast tā 
saucamo - «jauno paaudzi» zolītē.

19.gs. nogalē Valka bija lielākais 
latviešu izglītības centrs ar 21 mācību 
iestādi. Zolīti Valkas pusē sāka spēlēt 
gandrīz vienlaicīgi ar Tērbatas stu-
dentiem. Ar zolītes Dižsvētkiem tiks 
iemūžināta to spēlmaņu piemiņa, 
kuri caur paaudzēm saglabājuši šo 
īpašo spēli, gan arī ar šo spēli tiks 
iepazīstināti kaimiņi igauņi, gan ci-
tas tautas.

Aizvadītajā gadā zolītes Dižsvētku 
turnīrā piedalījās 75 dalībnieki no 
dažādām Latvijas pilsētām, ieskaitot 
Valkas novada iedzīvotājus.

Valkas pilsētas kultūras namā 
turnīra laikā darbosies bufete. 
Netālu no pilsētas kultūras nama 
būs iekārtota speciāla telšu vieta. 
Dalībnieki var savlaicīgi rezervēt 
naktsmājas gan Valkā, gan Valgā, 
gan lauku viesu mājās dažādās 
servisa un cenu kategorijās (Valkas 
Tūrisma informācijas centrs – tel. 
64725522, tib@valka.lv).

Turnīra galvenais tiesnesis Gintis 
Kiršteins – 29483460, otrais tiesnesis 
Mārtiņš Kreilis – 29116045.

Sīkāka informācija sacensību no-
likumā: www.valka.lv sadaļā 
«sports». z

Zolītes Dižsvētku turnīrā 
var, drīkst un vajag 
piedalīties visiem

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada domes 
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja

Valkas bibliotēka sadarbībā ar SIA «Līgatnes papīrs» līdz šī gada ok-
tobra beigām aicina novada iedzīvotājus nodot makulatūru – 

grāmatas, periodikas izdevumus un cita veida makulatūru (biroja papīrs, 
avīzes, bukleti, kartona iepakojumi u.c.), kas pēc tam tiks nodoti otrreizējai 
pārstrādei uzņēmumam SIA «Līgatnes papīrs».

Makulatūru pieņem Valkas bibliotēkā katru darba dienu. Nodošanas 
laiku lūdzam saskaņot ar bibliotēku, zvanot pa tālruni 64723672.  z

Valkas NCB kolektīvs

Latvijas Nacionālā bibliotēka 
aicina iesaistīties akcijā 

«Īpaša grāmata īpašā plauktā»

Valkas bibliotēkā līdz oktobra 
beigām pieņem makulatūru

Šī gada 21.maijā tiks turpināta 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) lielā Tautas grāmatu plaukta 
piepildīšana! Akcijas mērķis ir sniegt 
ikvienam sabiedrības loceklim ie-
spēju dāvināt bibliotēkai sev īpašu 
grāmatu, tādējādi saglabājot vērtīgu 
kultūras mantojumu nākamajām 
paaudzēm. Savas īpašās grāmatas 
Valkas novada iedzīvotāji varēs no-
dot arī Valkas bibliotēkā.

Kāpēc dāvināt? Bibliotēkai ir jābūt 
īpašai vietai, ko veidojuši cilvēki 
paši. Tāpēc ir svarīgi, lai grāmatā 
būtu stāsts, kas vēsta par katra in-
dividuālo vēsturi, par to, kas nav iz-
lasāms enciklopēdijās vai romānos. 
Par ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai 
uzskatiem. Varbūt grāmatā ir ie-
spiests zīmogs vai palicis kafi jas 

traips, atzīmēti mīļākie citāti? Varbūt 
tā iegādāta par pirmo algu vai ap-
ceļojusi pasauli? Tautas grāmatu 
plauktā nokļuvušie vēstījumi tiks 
glabāti mūžīgi! Tautas grāmatu 
plaukta saturs arī sniegs priekšstatu 
par attieksmi pret lasīšanu un kul-
tūru nemierīgajā informācijas laik-
metā.

Arī Valkas novada iedzīvotāji var 
nodot savas iemīļotās grāmatas lie-
lajam grāmatu plauktam. Izvēlieties 
savu «īpašo» grāmatu, nesiet to uz 
Valkas bibliotēku, un mēs to nodo-
sim Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
No mums saņemsiet «diplomus» jeb 
apliecinājuma kartiņas par dāvinā-
jumu. «Īpaša grāmata īpašā plauktā» 
ir beztermiņa akcija!  z

Kultūras dzīvē: 
bibliotēkā



Nr. 79 2016.gada 25.maijā

14.maijā Valkas pilsētas kul-
tūras namā jau otro reizi 

notika novada pašvaldības rīkotais 
Starptautiskajai ģimenes dienai vel-
tītais jaundzimušo godināšanas pa-
sākums, kurā sveica 82 pagājušā 

gadā dzimušos mazuļus – 37 mei-
tenītes un 45 zēnus, kuri deklarēti 
Valkas novadā. 

Katram jaundzimušajam goda 
kūmas – Valkas novada domes 
priekšsēdētājs Vents Armands 
Krauklis un Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Māra Zeltiņa pasniedza 
sudraba karotīti ar novada ģerboni 
un iegravētu bērniņa vārdu un gada 
skaitli – 2015. 

Novada domes priekšsēdētājs 
Vents Armands Krauklis savā uz-
runā uzsvēra, ka katrs novadā pie-

dzimis bērns ir svētki un vēlēja 
visiem augt lieliem, veseliem un 
gudriem saviem mīļajiem un Valkas 
novadam par prieku!

Skaistās karotītes, kas speciāli šim 
pasākumam tika gatavotas Tallinas 
juvelieru fabrikā JUVEEL, ir no 925.
proves sudraba. Ceram, ka tās 
vienmēr atgādinās ģimenēm, ka 
mazo cilvēciņu dzīves lielais ceļš 
sākās Valkas novadā!

Pasākumu kuplināja mazie dzie-
dātāji – Valkas novada mazo vo-
kālistu konkursu «Cālis» un «Visi 
putni skaisti dzied» dalībnieki. Pal-
dies ansamblim «Skaņu vilcieniņš» 

un īpaši Beātei Annai Vārei, Eliza-
betei Petenokai, Ievai Vaļģei un Grie-
tai Zuntei!

Tapa nu jau tradicionālā «vēs-
turiskā» lielā kopbilde – visi 2015.
gadā dzimušie novada bērni ar sa-
viem vecākiem! Šī un citas pasākuma 
skaistās fotogrāfi jas vienu mēnesi 
apskatāmas un lejuplādējamas ad-
resē: http://foto.inbox.lv/aigarsozo58/
Sudraba-karotiites-2

Atgādinu, ka tās ģimenes, kuras 
nevarēja ierasties svētkos, aicinātas 
saņemt sudraba karotītes Valkas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļā. z
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Pavasara pusē Valkas novada dome kāzu 
jubilejās sveica divus brīnišķīgus valcēniešu 

pārus.
Sirsnīgus mirkļus aizvadījām kopā ar «Di-

manta» pāri Vili un Grietu Strēlniekiem. Būdami 
kaimiņi, Vilis un Grieta satikās un iepazinās 
Jaunpiebalgā, tur arī 1956.gada 17.martā tika 
noslēgta laulība. Dzīves ceļi Vili un Grietu atveda 
uz Valku, kur nodzīvots un darbīgs mūžs. Ģimenē 
izaudzināti divi bērni – Ilze un Ivars, nu tiek lo-
toti un lutināti 3 mazbērni un viens maz-
mazbērniņš. Šis pāris pārsteidz ar savu enerģiju, 

dzīvesprieku un aktīvu dzīvesveidu – Vilis 
savos deviņdesmit gados ir aktīvs nūjotājs, 
bet Grieta ar entuziasmu turpina rosīties 
pa savu dārziņu!

Sirsnīga un mīļa viesošanās bija pie Ulda 
un Ainas Palejiem, kuri atzīmēja 55 gadu 
kāzu jubileju. Uzklausījām šī pāra stāstu 
par satikšanos – viņi esot saskatījušies jau 
skolas gados Rūjienā. Kopējie draugi un 
biežās tikšanās saveda abus kopā un tā 
1961.gada 11.martā tika svinētas kāzas. Abi 
sevi uzskata par īsteniem valcēniešiem, jo 
šeit apprecējās, šeit aizvadīti darba gadi, te 
piedzima meita. Ainu kā precīzu, apzinīgu 

un sirsnīgu kolēģi ar la-
biem vārdiem atceras 
viņas bijušie darba biedri 
Valkas rajona Finanšu 
nodaļā. Visu mūžu prieku 
abiem sagādājis mazdār-
ziņš – gan kā iespēja 
izkustēties, gan iespēja 
izaudzēt pašiem savus zie-
dus, savu pārtiku. Dzīves 
dārzu šodien kuplina mei-
ta Marita un mazdēls 
Aleksis Eduards.

Abiem lieliskajiem pā-
riem novēlam labu ve-
selību, saticību un možu 
garu, lai nepazūd spēks 
turpmākajam dzīves ce-
ļam! z

Sveikti pavasara kāzu jubilāri
Teksts: Māra Zeltiņa, foto: Zane Brūvere

Pēc saticībā un mīlestībā kopā aizvadītiem 55 gadiem – lieliskais pāris 
Uldis un Aina Paleji ar mazdēlu Aleksi Eduardu

Katrs novadā piedzimis 
bērns ir svētki

Pasaule uzmirdz balta,
Atveras gaidīts zieds – 
Tajā uzticība,
Sapņi un neviltots prieks,
Un mīlestība tik liela,
Ka izteikt nav iespējams...
Pasaule atmirdz balta,
Atveras zieds – bērniņš mans.

(Anita Anitīna)

Likteņa kopā savestie – enerģiskais un inteliģentais pāris 
Vilis un Grieta Strēlnieki

Teksts: Māra Zeltiņa
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2016.gada aprīļa Valkas novada 
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Sakarā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu izmaiņām 
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā (Valkas novada domes 2016.gada 
28.aprīļa lēmums), Ērģemes pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus, 
kuriem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz pagasta 
pārvalde, uz sapulci 2016.gada 2.jūnijā plkst.18.00 Ērģemes pa-
matskolā.

Aicināti arī tie centra iedzīvotāji, kuri vēlas pieslēgties kopējam 
ūdensvadam un/vai kanalizācijai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Valkas pagastā vienam iedzīvotājam 
mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites 

mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi
Nr 
p.k.

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs
LBN 222-15, l/

dn

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
pakalpojuma 

cena, EUR/cilv.
mēn. bez PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai 
dušas, tualetes ar ūdens novadu)

175 7,88

2
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes 
ar ūdens novadu)

200 9,00

3
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tu-
aletes ar ūdens novadu) 

200 3,95

4
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens no-
vadu, bet bez vannām vai dušām)

150 2,97

5
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai 
dušām un bez tualetes ar ūdens novadu)

100 1,98

6
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs 
uz vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus 
ēkām

50 0,99

• Apstiprināt Valkas pagasta Lugažu 
un Sēļu ciemā ūdensapgādes pakal-
pojuma cenu iedzīvotājiem – 0,65 
EUR/m3 bez PVN, kanalizācijas pa-
kalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0,83 
EUR/m3 bez PVN, komplekso ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu cenu iedzīvotājiem 1,48 EUR/m3 
bez PVN, ūdensapgādes pakalpojuma 
cenu pašvaldības institūcijām, uzņē-
mumiem, komercsabiedrībām un ci-
tām juridiskām personām – 0,65 EUR/
m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpo-

jumu cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām 
un citām juridiskām personām – 0,83 
EUR/m3 bez PVN, pašvaldības insti-
tūcijām, uzņēmumiem, komercsa-
biedrībām un citām juridiskām per-
sonām – 1,48 EUR/m3 bez PVN, vie-
nam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav 
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, 
ne atsevišķajos īpašumos, kanalizācijas 
notekūdeņu pieņemšanai attīrīšanas 
iekārtās – 0,57 EUR/m3 bez PVN.

• Apstiprināt Ērģemes pagasta Ēr-
ģemes ciemā ūdensapgādes pakalpo-
juma cenu iedzīvotājiem – 0,57 EUR/
m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpoju-
ma cenu iedzīvotājiem – 0,92 EUR/m3 
bez PVN, komplekso ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
iedzīvotājiem 1,49 EUR/m3 bez PVN, 
ūdensapgādes pakalpojuma cenu paš-
valdības institūcijām, uzņēmumiem, 
komercsabiedrībām un citām juridis-
kām personām – 0,57 EUR/m3 bez 
PVN, kanalizācijas pakalpojumu cenu 
pašvaldības institūcijām, uzņēmu-

miem, komercsabiedrībām un citām 
juridiskām personām – 0,92 EUR/m3 
bez PVN, komplekso ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
pašvaldības institūcijām, uzņēmu-
miem, komercsabiedrībām un citām 
juridiskām personām - 1,49 EUR/m3 
bez PVN, vienam cilvēkam mēnesī, ja 
skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās 
mājas ievadā, ne atsevišķajos īpa-
šumos, kanalizācijas notekūdeņu pie-
ņemšanai attīrīšanas iekārtās – 0,48 
EUR/m3 bez PVN.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Ērģemes pagastā vienam iedzīvotājam 
mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites 

mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi
Nr 
p.k.

Labiekārtotības pakāpe Ūdens 
patēriņa 

normatīvs
LBN 222-15, 

l/dn

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas pak-

alpojuma cena, 
EUR/cilv.mēn. bez 

PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai 
dušas, tualetes ar ūdens novadu)

175 7,93

2
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes 
ar ūdens novadu)

200 9,06

3
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tu-
aletes ar ūdens novadu)

200 3,47

4
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens no-
vadu, bet bez vannām vai dušām)

150 2,60

5
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai 
dušām un bez tualetes ar ūdens novadu)

100 1,73

6
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs 
uz vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus 
ēkām

50 0,87

• Apstiprināt Kārķu pagasta Kārķu 
ciemā ūdensapgādes pakalpojuma 
cenu iedzīvotājiem – 0,59 EUR/m3 
bez PVN, kanalizācijas pakalpojuma 
cenu iedzīvotājiem – 0,88 EUR/m3 
bez PVN, komplekso ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu cenu 
iedzīvotājiem 1,47 EUR/m3 bez PVN, 
ūdensapgādes pakalpojuma cenu 
pašvaldības institūcijām, uzņēmu-
miem, komercsabiedrībām un citām 
juridiskām personām – 0,59 EUR/m3 
bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu 
cenu pašvaldības institūcijām, uzņē-
mumiem, komercsabiedrībām un ci-

tām juridiskām personām – 0,88 
EUR/m3 bez PVN, komplekso ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām 
un citām juridiskām personām – 1,47 
EUR/m3 bez PVN, ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu cenas vie-
nam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav 
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, 
ne atsevišķajos īpašumos, cenu ka-
nalizācijas notekūdeņu pieņemšanai 
attīrīšanas iekārtās – 0,51 EUR/m3 

bez PVN.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Kārķu pagastā vienam iedzīvotājam 
mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites 

mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi
Nr 
p.k.

Labiekārtotības pakāpe Ūdens patē-
riņa norma-

tīvs LBN 222-
15, l/dn

Ūdensapgādes 
un kanalizā-

cijas pakalpo-
juma cena, 

EUR/cilv.mēn. 
bez PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai du-
šas, tualetes ar ūdens novadu)

175 7,82

2
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes ar 
ūdens novadu)

200 8,94

3
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tu-
aletes ar ūdens novadu)

200 3,59

4
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens no-
vadu, bet bez vannām vai dušām)

150 2,69

5
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām 
un bez tualetes ar ūdens novadu)

100 1,80

6 Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz 
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām 50 0,90

• Apstiprināt Vijciema pagasta Cent-
rā ūdensapgādes pakalpojuma cenu 
iedzīvotājiem – 0,34 EUR/m3 bez PVN, 
kanalizācijas pakalpojuma cenu iedzī-
votājiem – 0,63 EUR/m3 bez PVN, 
komplekso ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu cenu iedzīvotā-
jiem 0,97 EUR/m3 bez PVN, ūdens-
apgādes pakalpojuma cenu pašval-
dības institūcijām, uzņēmumiem, ko-
mercsabiedrībām un citām juridiskām 
personām – 0,34 EUR/m3 bez PVN, 
kanalizācijas pakalpojumu cenu paš-
valdības institūcijām, uzņēmumiem, 
komercsabiedrībām un citām juri-
diskām personām – 0,63 EUR/m3 bez 
PVN,  komplekso ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu cenu paš-
valdības institūcijām, uzņēmumiem, 
komercsabiedrībām un citām juridis-
kām personām – 0,97 EUR/m3 bez 
PVN, Pārupēs ūdensapgādes pakal-
pojuma cenu iedzīvotājiem – 0,27 
EUR/m3 bez PVN, kanalizācijas pakal-
pojuma cenu iedzīvotājiem – 0,52 
EUR/m3 bez PVN, komplekso ūdens-

apgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu cenu iedzīvotājiem 0,79 EUR/m3 
bez PVN, ūdensapgādes pakalpojuma 
cenu pašvaldības institūcijām, uzņē-
mumiem, komercsabiedrībām un ci-
tām juridiskām personām – 0,27 EUR/
m3 bez PVN, kanalizācijas pakalpoju-
mu cenu pašvaldības institūcijām, 
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un 
citām juridiskām personām – 0,52 
EUR/m3 bez PVN, komplekso ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu cenu pašvaldības institūcijām, uz-
ņēmumiem, komercsabiedrībām un 
citām juridiskām personām – 0,79 
EUR/m3 bez PVN,  Centrā vienam 
cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav 
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, 
ne atsevišķajos īpašumos,  Pārupēs vie-
nam cilvēkam mēnesī, ja skaitītāji nav 
uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, 
ne atsevišķajos īpašumos, kana-
lizācijas notekūdeņu pieņemšanai 
attīrīšanas iekārtās – 0,52 EUR/m3 
bez PVN.

Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Centrā vienam 
iedzīvotājam mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav 

uzstādīti uzskaites mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu 
labierīcības pakāpi

Nr 
p.k.

Labiekārtotības pakāpe Ūdens patēri-ņa 
normatīvs LBN 

222-15, l/dn

Ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakal-
pojuma cena, EUR/
cilv.mēn. bez PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai 
dušas, tualetes ar ūdens novadu)

175 5,16

2
Savrupmājas ar centralizētu ūdens-
apgādi, kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu)

200 5,90

3
Savrupmājas ar centralizētu ūdens-
apgādi, vietējo kanalizāciju (vannas 
vai dušas, tualetes ar ūdens novadu)

200 2,07

4
Savrupmājas ar centralizētu ūdens-
apgādi, vietējo kanalizāciju (tualetes 
ar ūdens novadu, bet bez vannām vai 
dušām)

150 1,55

5
Savrupmājas ar centralizētu ūdens-
apgādi, vietējo kanalizāciju (bez van-
nām vai dušām un bez tualetes ar 
ūdens novadu)

100 1,04

6
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs 
uz vienu liellopu vai brīvkrāniem ār-
pus ēkām

50 0,52



Nr. 79 2016.gada 25.maijāVal kas no va da do mē 5

domes sēdē pieņemtie lēmumi
Ūdensapgādes un kanalizācijas cenas Vijciema pagasta Pārupēs vienam 

iedzīvotājam mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti 
uzskaites mēraparāti, ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi

Nr 
p.k.

Labiekārtotības pakāpe Ūdens patē-
riņa norma-

tīvs LBN 
222-15, l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakal-
pojuma cena, EUR/
cilv.mēn. bez PVN

1
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (vannas vai 
dušas, tualetes ar ūdens novadu)

175 4,21

2
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes 
ar ūdens novadu)

200 4,81

3
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, 
tualetes ar ūdens novadu)

200 1,64

4
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens no-
vadu, bet bez vannām vai dušām)

150 1,23

5
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, 
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai 
dušām un bez tualetes ar ūdens novadu)

100 0,82

6
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs 
uz vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus 
ēkām

50 0,41

• Atbalstīt projektu «Amatniecības 
iemaņu apguves centrs Zvārtavas 
pagastā», «Rotaļu laukuma labie-
kārtošana Vijciemā», «Tiltiņa atjau-
nošana Lugažu muižas parkā Valkas 
pagastā», «Tiltiņa atjaunošana Lugažu 
muižas parkā Valkas pagastā», pro-
jekta «Tautastērpu iegāde un karoga 
izveidošana Valkas pagasta VPDK 
«Spriņģi»», «Valkas pilsētas meža par-
ka teritorijas labiekārtošana», «Ēr-
ģemes pagasta sporta infrastruktūras 
labiekārtošana», «Velo aktīva dzīves-
veida veicināšana Valkas novadā», 
«Bērnu rotaļu laukuma 5 – 12 gadu ve-
cuma bērniem izveide», «Tautisko 
brunču iegāde Valkas novada sieviešu 
korim», «Vingrošanas un sporta in-
ventāra iegāde Valkas pagastā», 
«Dziedāsim latviskos tērpos», «Per-
kusiju un ģitāras nodarbību aprī-
kojums», «Šūšanas un tekstila klases 
aprīkojums», «LEGO un LEGO roboti-
kas nodarbības klases aprīkojums» 
izstrādi iesniegšanai biedrības «Lauku 
partnerība Ziemeļgauja» izsludinātajā 
vietējās attīstības stratēģijas īste-
nošanas projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 
«Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju» aktivitātē 19.2.2. «Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas» stra-
tēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves 
vides veidošana 2.2. rīcībai «Saturīga 
brīvā laika pavadīšana». Ja projekta 
tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfi nan-
sējumu, Valkas novada dome pie-
dalīsies ar līdzfi nansējumu 10% ap-
mērā no kopējām attiecināmajām 
izmaksām.
• Noteikt, ka Valkas novada Soci-
ālajam dienestam ir tiesības izvērtēt 
personu, kuras Valkas novada sociālās 
aprūpes namā īrē dzīvojamo platību 
un nesaņem pilnu sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju, materiālo stā-
vokli, lai piešķirtu atbilstošu statusu, 
kā arī atbilstošus pašvaldības sociālos 
pabalstus.
• Atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības 
nozīmes koplietošanas novadgrāvju 
statusu Meliorācijas sistēmai Valkas 
novada Valkas pagastā «Ķeizarpurvs 
– Pedele». 
• Atsavināt mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Rūjienas ielā 31, 
Valkā, Valkas novadā, kadastra nu-
murs 9401 008 0377. Noteikt izsolē 
atsavināmam Valkas novada domes 
nekustamam īpašumam Rūjienas ielā 

31, Valkā, Valkas novadā:
− nosacīto cenu (sākotnējā cena EUR 
280 000,00;
− nodrošinājuma apmēru EUR 
28 000,00;
− atsavināšanas izsoles soli EUR 
5000,00;
− reģistrācijas maksu EUR 30,00.

Apstiprināt šī lēmuma 2.punktā mi-
nētā Nekustamā īpašuma izsoles no-
teikumus, saskaņā ar pielikumu.

Noteikt izsoles laiku un vietu – 
2016.gada 10.jūnijā plkst. 10.00, Be-
verīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu 
telpā. 
• Uzsākt pašvaldībai piekrītošā ze-
mes gabala «Zariņi», kadastra ap-
zīmējums 9466 005 0082, platība 0,3559 
ha, kas atrodas Valkas novada Kārķu 
pagastā, atsavināšanas procedūru, 
nosakot nekustamā īpašuma atsa-
vināšanas veidu: pārdošana par brīvu 
cenu.
• Uzsākt pašvaldībai piekrītošo 
30/128 domājamo daļu no zemes 
gabala «Bērzezers 148», kadastra 
apzīmējums 9488 003 0204, platība 
0,0656 ha, kas atrodas Valkas novada 
Valkas pagastā, atsavināšanas pro-
cedūru, nosakot nekustamā īpašuma 
atsavināšanas veidu: pārdošana par 
brīvu cenu.
• Pārtraukt nekustamā īpašuma 
«Lauri», Zvārtavas pagastā, Valkas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9496 006 0108, 
platība 6,94 ha, atsavināšanas pro-
cedūru, atzīstot par spēku zaudējušu 
Valkas novada domes 2014.gada 31.
jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 
8.§) «Par atsavināšanai paredzētās 
Valkas novada pašvaldības mantas – 
zemes gabala «Lauri», Zvārtavas pa-
gastā, Valkas novadā nosacītās cenas 
apstiprināšanu». Turpināt ar SIA 
«C&R Investīcijas», reģistrācijas nu-
murs 40003571033, 2014.gada 31.martā 
noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 
VND/2014/188. Atjaunot ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā zemes gabalu 
«Lauri», kadastra apzīmējums 
9496 006 0108, platība 6,94 ha, Zvār-
tavas pagasts, Valkas novads.
• Pārtraukt nekustamā īpašuma «Vī-
tolu iela 14», Ērģemes pagastā, Valkas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9452 008 0123, 
platība 0,4257 ha, atsavināšanas pro-
cedūru, atzīstot par spēku zaudējušu 
Valkas novada domes 2014.gada 24.
aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 
15.§) «Par atsavināšanai paredzētās 
Valkas novada pašvaldības mantas – 

zemes gabala «Vītolu iela 14», Ērģemes 
pagastā, Valkas novadā nosacītās ce-
nas apstiprināšanu». Turpināt, ar ***, 
2013.gada 11.aprīlī noslēgto zemes no-
mas līgumu Nr.VND/2013/123, izda-
rot grozījumus minētā līguma 
1.1.punktā un labojot zemes gabala 
platību uz 0,4357 ha, saskaņā ar zemes 
robežu plānu. Atjaunot ilgtermiņa 
ieguldījumu sastāvā zemes gabalu 
«Vītolu iela 14», kadastra apzīmējums 
9452 008 0123, platība 0,4357 ha, Ēr-
ģeme, Ērģemes pagasts, Valkas no-
vads.
• Pārtraukt nekustamā īpašuma 
«Sterēļi», Ērģemes pagastā, Valkas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 9452 009 0169, 
platība 1,15 ha, atsavināšanas pro-
cedūru, atzīstot par spēku zaudējušu 
Valkas novada domes 2013.gada 29.au-
gusta sēdes lēmumu «Par atsavināšanai 
paredzētās Valkas novada pašvaldības 
mantas – apbūvēta zemes gabala 
«Sterēļi», Ērģemes pagastā, Valkas no-
vadā nosacītās cenas apstiprinā-
šanu»(protokols Nr.18, 36.§).
• Piedāvāt nodot bez atlīdzības valsts 
īpašumā Ekonomikas ministrijas per-
sonā nekustamo īpašumu «Meža iela 
2C», kadastra numurs 9401 007 5107 
(reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrā-

matu nodalījumā Nr. 1000 0044 3636), 
kas sastāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 9401 007 5107, 86 m2 
platībā un uz zemes gabala atrodošos 
nedzīvojamo ēku (transformatora 
punkts T – 3177) ar kadastra ap-
zīmējumu 9401 007 5107, valsts funkci-
jas īstenošanai.
• Piešķirt biedrībai «Latvijas politiski 
represēto apvienība» fi nanšu līdzekļus 
EUR 2500,00 grāmatas izdošanai.
• Piešķirt simfoniskajam orķestrim 
«Livonija» EUR 300,00 J.Cimzes Val-
kas Mūzikas skolas dalībnieku dalībai 
XII Eiropas jauniešu mūzikas festivālā 
San Sebestjanā, Spānijā, no 3.maija 
līdz 10.maijam.
• Piešķirt EUR 400,00 Valkas pamat-
skolai salidojuma organizēšanai 2016.
gada 18.jūnijā. Apstiprināt dalības 
maksu EUR 3 par piedalīšanos bijušās 
Valkas 2.vidusskolas salidojumā 2016.
gada 18.jūnijā.
• Atbalstīt Valkas pamatskolas dalību 
Olimpiskās komitejas projektā «Spor-
to visa klase». Nepieciešamo fi nan-
sējumu plānot skolas budžetā. 
• Finanšu komitejā ievēlēt deputātu 
Sergeju Kunceviču. 
• Izglītības, kultūras un sporta ko-
mitejā ievēlēt deputātu Sergeju Kun-
ceviču. 

Nr.
p.k. Iestāde, struktūrvienība Pasākums EUR bez 

PVN
EUR ar 

PVN

1 Siltumapgādes nodaļa
Siltumtrase Rīgas iela 25 
projektēšana un būvnie-
cība

38 768,55 46 909,95

2 Attīstības un plānošanas 
nodaļa

Ražošanas ēkas Valkā, 
Varoņu ielā 37A, 39A, 
būvprojekta izstrādāša-
na un autoruzraudzība

29 000 35 090

3 Ūdens un kanalizācijas 
nodaļa

Sadzīves notekūdeņu 
sūknis ar elektrokabeli 
ūdensapgādes un ka-
nalizācijas nodaļai

9995,00 12 093,95

4 Valkas novadpētniecības 
muzejs

Muzeja ekspozīcijas zāles 
remonts 14 631,67 17 704,32

  Kopā   111 798,22

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 111 798, izdevumiem Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu īstenošanai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma at-
maksu.

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 151482,80 apmērā investīcijām Valkas novada 
izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai no LR Valsts 
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

Nr. 
p.k.

Iestāde, 
struktūrvienība izdevumi EUR bez 

PVN EUR ar PVN

1. Valkas ģimnāzija Telpu renovācija 24521,6 29671,14

2. J.Cimzes mūzikas 
skola Telpu renovācija 45386,52 54917,69

Mūzikas instrumenti 8912,77 10784,45

3. Valkas pamatsko-
la

Telpu renovācija 44181,51 53459,63
Sadalošais tīkls sporta zālei 2190 2649,90

 Kopā  125192,40 151482,80

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 72671,90 apmērā investīcijām Valkas novada au-
tonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei no Latvi-
jas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.

Nr.
p.k. Iestāde, struktūrvienība autotrans-

ports EUR bez PVN EUR ar 
PVN

1. Valkas pilsētas Ūdensapgādes 
un kanalizācijas nodaļa automašīna 8400 10164

2. Ērģemes komunālā 
saimniecība automašīna 13223,14 16000,00

3. Kārķu pamatskola automašīna 13223,14 16000,00

4. Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes nodaļa automašīna 11990 14507,90

5. Vijciema komunālā 
saimniecība automašīna 13223,14 16000,00

 Kopā  60059,42 72671,90

• Ņemt aizņēmumu līdz EUR 268 987,83 apmērā investīcijām Valkas novada 
ceļu, ielu atjaunošanai – Viestura ielas pārbūvei Valkas pilsētā – no LR Valsts 
kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
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Atbilstoši 07.07.2010. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.714 

«Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas 
un uzturēšanas noteikumi», zemes 
īpašnieku pienākums ir kopt gan savā 
īpašumā esošus grāvjus, gan tos, kas 
iet cauri vairākiem zemes gabaliem 
un ietekmē ūdens režīmu lielās 
platībās (koplietošanas grāvji). Īpaš-
nieku nespēja savstarpēji vienoties 
par koplietošanas grāvju kopšanu 
bieži noved pie rezultāta, kad neiztīrīto 
grāvju dēļ applūst gan lauksaimnie-
cības zemes, gan meža zemju teritori-
jas, kā arī pašvaldības ceļi un citi 
stratēģiski nozīmīgi infrastruktūras 
objekti. 

Lai pašvaldībai būtu tiesības mērķ-
tiecīgāk piedalīties meliorācijas grāvju 
uzturēšanas procesos, no 2015.gada 
1.janvāra ir stājušies spēkā Melio-
rācijas likuma grozījumi, kuri nosa-
ka jaunu terminu – Pašvaldības no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēma. Atbilstoši likuma defi nīcijai tā ir 
koplietošanas meliorācijas sistēma, 
kas būtiski ietekmē ūdens režīmu paš-
valdības teritorijas plānojumā no-
teiktajās apbūves teritorijās, lauksaim-
niecības un mežu teritorijās, infra-
struktūras objektos (ielās, ceļos, ūdens-
saimniecības objektos, pašvaldības 
polderos).

Likuma grozījumi ļauj pašvaldībām 
izvēlēties, kurus koplietošanas novad-
grāvjus tā ar savu lēmumu nosaka kā 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas. Pašvaldības no-
zīmes statusu var piešķirt ne tikai tiem 
grāvjiem vai grāvja posmiem, kuri 
robežojas ar pašvaldības īpašumā eso-
šu zemes gabalu, bet arī tiem, kuri 
atrodas uz fi ziskām vai juridiskām 
personām piederošiem zemes īpa-
šumiem. 

Kārtību, kādā pašvaldība un visi 
pārējie zemes īpašnieki piedalās kop-
lietošanas meliorācijas sistēmas būv-
niecībā un uzturēšanā, kā arī kārtību, 
kādā pašvaldība piedalās izmaksu 
segšanā, nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.378 «Meliorācijas sis-
tēmas būvniecības, ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, 
sadales un norēķinu kārtība un kār-
tība, kādā pašvaldība piedalās paš-
valdības nozīmes koplietošanas me-
liorācijas sistēmas būvniecībā, eks-
pluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto 
izmaksu segšanā», kas stājās spēkā 
07.07.2015. Minētie noteikumi stingri 
nosaka tos gadījumus, kad pašvaldība 
var piedalīties pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecībā, ekspluatācijā un uztu-
rēšanā un izmaksu segšanā. Proti, 
pašvaldībai ir tiesības segt ar grāvju 
tīrīšanu, atjaunošanu vai pārbūvi sais-
tītos izdevumus pilnā apmērā tikai 
tad, kad grāvis nefunkcionē un nespēj 
uzņemt ūdeņus palu ietekmē, vēju 
uzplūdu ietekmē upju grīvās vai ir 
radies pēkšņs defekts plūdu dēļ. Ga-
dījumos, kad kāds no zemju īpaš-
niekiem apzināti vai neapzināti grāvi 
nav kopis, radot nosprostojumus un 
bojājumus kopējai sistēmai tādā ap-
jomā, ka tie rada avārijas draudus, 
pašvaldība ir tiesīga rīkoties un novērst 
bojājumus par saviem līdzekļiem, bet 
pēc tam, likuma noteiktajā kārtībā, vi-
sus izdevumus piedzenot no vainīgā 
īpašnieka.

Informācija par meliorācijas 
sistēmām ir publiski pieejama

VSIA «Zemkopības ministrijas ne-
kustamie īpašumi» uztur un atjauno 

datu bāzi Meliorācijas digitālajā ka-
dastrā, kas ir publiski pieejama mā-
jaslapā www.melioracija.lv. Mājaslapā 
sākotnēji ir attēlota visa Latvijas teri-
torija, bet, pietuvinot konkrētu no-
vadu, pagastu un tālāk zemes īpašumu 
(precīzākai un ātrākai vietas iden-
tifi cēšanai var ievadīt koordinātes), ir 
iespējams atrast un noteikt, kādas 
ūdensnotekas, meliorācijas grāvji vai 
drenu sistēmas robežojas vai atrodas 
uz jūsu īpašuma. Jāpiemin, ka me-
liorācijas digitālais kadastrs nav sa-
vienots ar zemes īpašumu kadastra 
robežām un tajā ir attēlotas tikai no-
vadu un pagastu administratīvās teri-
torijas robežas. Visu mājaslapā pieeja-
mo digitālo informāciju var skatīt un 
lietot arī mobilajās ierīcēs, izmantojot 
ArcGIS karti «Meliorācijas mobilā ver-
sija». Šī programma ļauj, stāvot dabā 
uz lauka, identifi cēt jūsu atrašanās 
vietu un uzrādīt visas uz zemes gaba-
la esošās meliorācijas sistēmas, sekojot 
jūsu kustības virzienam.

Valkas novada pašvaldības 
veiktie pasākumi

Ņemot vērā to, ka Pašvaldības no-
zīmes koplietošanas meliorācijas sis-
tēmas statusa piešķiršana, atbilstoši 
likumdošanas normām, paredz ie-
spēju ieguldīt pašvaldības līdzekļus 
privātīpašumos, pirms lēmuma pie-
ņemšanas pašvaldība rūpīgi izvērtē 
savu (kā publiskas personas) fi nanšu 
līdzekļu izlietojuma lietderību. Paš-
valdības nozīmes meliorācijas sistēmas 
statuss piešķirams tādām meliorācijas 
sistēmām, kas ir pašvaldībai nozī-
mīgas, ietekmē pašvaldības infra-
struktūras objektu apsaimniekošanu 
un pašvaldības autonomo funkciju 
veikšanu. Valkas novada dome, iz-vēr-
tējot statusa piešķiršanas lietderību 
kādam konkrētam grāvim, vadās pēc 
sekojošiem kritērijiem:
• koplietošanas meliorācijas sistēma 
ietekmē nozīmīgu pašvaldības infra-
struktūras objektu (ceļu, ielu, notek-
ūdeņu attīrīšanas ietaišu, ūdenssaim-
niecības objektu u.c.) apsaimnie-
košanu, kur, iespējamās avārijas ga-
dījumā, var tikt radīts būtisks apdrau-
dējums videi un cilvēku veselībai;
• koplietošanas meliorācijas sistēma 
ietekmē blīvi apdzīvotas vietas aiz-
sardzību pret applūšanu;
• koplietošanas meliorācijas sistēmas 
iespējamās avārijas gadījumā var tikt 
radīts apdraudējums nozīmīgiem sa-
biedriskiem un kultūrvēsturiskiem 
objektiem.

Šobrīd Pašvaldības nozīmes melio-
rācijas sistēmas statusu, pamatojoties 
uz Valkas pagasta pārvaldes iero-
sinājumu, ir plānots piešķirts kop-
lietošanas novadgrāvim Valkas pa-
gastā «Ķeizarpurvs – Pedele» un Kār-
ķu pagastā trīs novadgrāvjiem.

Pirms lēmuma par statusa piešķir-
šanu pieņemšanas, ir jāsaņem sistēmai 
pieguļošo zemju īpašnieku atbalsts un 
piekrišana statusa piešķiršanai. Abu pa-
gastu pārvaldes ir iecerējušas veikt 
grāvju atjaunošanas pasākumus ar 
mērķi novērst avārijas draudus, kas 
saistīti ar tuvumā esošo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu applūšanu palu laikā, 
bet to veikšana ir atkarīga arī no sistēmai 
pieguļošo zemes īpašnieku iniciatīvas 
un atbalsta.

Pašreiz norit darbs pie zemes īpaš-
nieku viedokļu noskaidrošanas par 
statusa piešķiršanu koplietošanas grā-
vim Valkas pagastā «Ķeizarpurvs – 
Pedele». Minētais grāvis ir aizsērējis 
un nespēj uzņemt lietus ūdeņus, kā 

rezultātā tiek ietekmēta pašvaldībai 
nozīmīga infrastruktūra, piemēram, 
applūst pagasta ceļš un tiek bloķēta 
transporta kustība. 

Lai noteiktu atbildību par paš-
valdības nozīmes koplietošanas me-
liorācijas sistēmu ekspluatāciju un 
uzturēšanu, pašvaldība izstrādās sais-
tošos noteikumu, kuros tiks noteiktas 
gan pašvaldības, gan sistēmām pie-
guļošo zemes īpašnieku tiesības un 
pienākumi meliorācijas sistēmu uz-
turēšanā, kā arī atbildība par noteiku-
mu neievērošanu.

Statusa piešķiršana zemes 
īpašniekam nav papildus slogs
Būtiski saprast, ka statusa pie-

šķiršana zemes īpašniekiem neuzliek 
papildus apgrūtinājumus vai apro-
bežojumus – zeme zem grāvjiem ne-
tiks atsavināta, netiks veiktas izmaiņas 
zemesgrāmatā un zemes īpašnieki 
saglabās tiesības rīkoties ar nekusta-
mo īpašumu tāpat kā līdz šim. Arī 
zemes īpašnieku pienākums kopt un 
uzturēt uz sava īpašuma esošos 
grāvjus ir nemainīgs, neatkarīgi no tā, 
vai grāvim ir vai nav piešķirts paš-
valdības nozīmes grāvja statuss. Ter-
mins «Pašvaldības nozīmes» gal-
venokārt ir instruments, ar kuru 
pašvaldība spēj darboties ar tai no-
zīmīgām meliorācijas sistēmām, kas 
atrodas uz privātas zemes, un, sa-
darbībā ar zemes īpašniekiem, sek-
mīgi risināt grāvju sakārtošanas un 
apsaimniekošanas jautājumus, plānot 
un realizēt meliorācijas sistēmas at-
tīstības pasākumus, kā arī aicināt 
īpašniekus būt līdzatbildīgiem.

Iespēja apgūt ES fondu naudu
Lai kompleksi risinātu pašvaldības 

nozīmes meliorācijas sistēmas, infra-
struktūras un apbūves jautājumus, 
pašvaldība var realizēt meliorācijas 
projektus. Pašvaldība var ņemt dalību 
pasākumā «Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā». Laika pe-
riodā no 2014. – 2020.gadam vienai 
pašvaldībai, neatkarīgi no novada ter-
itorijas lieluma, attiecībā uz paš-
valdības nozīmes meliorācijas sistēmu 
pārbūvi un atjaunošanu ir piešķirta 
kvota 300 000 EUR apmērā. Piedalot-
ies šai programmā, pašvaldībai ir 
iespēja saņemt atbalstu līdz pat 90 % 

no kopējām izmaksām un pašvaldības 
līdzmaksājuma daļa attiecīgi ir 10 %.

Vēršam zemes īpašnieku uzmanību 
uz to, ka šīs pašas minētās program-
mas pasākuma «Atbalsts ieguldīju-
miem lauksaimniecības un mežsaim-
niecības infrastruktūras attīstībā» iet-
varos savus projektus sagatavot un 
iesniegt var arī jebkura lauku saim-
niecība un to grupas, ja ir nepie-
ciešamība pārbūvēt vai atjaunot savā 
īpašumā esošos meliorācijas grāvjus. 
No projekta līdzekļiem atbalstu 60 % 
apmērā vienai lauku saimniecībai vai 
atbalstu 70% apmērā vairākām lauku 
saimniecībām, kuras sagatavo kop-
projektus, var saņemt tikai tiem me-
liorācijas tīkliem, kas pieguļ lauksaim-
niecības un meža zemēm. Papildus 
grāvju atjaunošanai var izbūvēt lau-
kumus, pievedceļus u.tml. saimnie-
cības infrastruktūru, tai skaitā jauna-
jiem lauksaimniekiem saņemot fi nan-
sējumu līdz 40% no kopējām projekta 
izmaksām.

Valkas novada pašvaldība aici-
na visus interesentus līdz šī gada 
15.jūnijam iesniegt savus priekš-
likumus par tiem koplietošanas 
grāvjiem, kuriem būtu lietderīgi 
piešķirt pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sis-
tēmas statusu.

Iesniegšanas termiņš noteikts tādēļ, 
ka pašvaldībai, lai piešķirtu grāvim 
statusu un sagatavotu nepieciešamo 
dokumentāciju dalībai projekta kon-
kursā, ir jāveic vairākas darbības un 
pasākumi, kas laika ziņā var aizņemt 
vairākus mēnešus, bet Lauku atbalsta 
dienestā nākamā projektu iesniegšanas 
kārta paredzēta jau šā gada septembrī. 
Ņemot vērā to, ka pieejamie ES fondu 
līdzekļi novada pašvaldībai ir stingri 
limitēti, dalībai projektā tiks virzīti 
tikai tādu grāvju atjaunošanas projek-
ti, kas ir pašvaldībai nozīmīgi un at-
bilst iepriekš minētajiem vērtēšanas 
kritērijiem statusa noteikšanai.

Priekšlikumus lūdzam sūtīt pa 
pastu uz adresi Valkas novada 
dome, Beverīnas iela 3, Valka, LV 
4701, vai elektroniski uz e-pasta 
adresi: novads@valka.lv. Informāciju 
var iesniegt arī jebkurā pagasta 
pārvaldē. z

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas statusu piešķiršanu novadgrāvjiem Valkas novadā

Val kas no va da do mē

Maija sākumā Valkas novada 
domes pašvaldības delegā-

cija devās atbildes vizītē uz Gruzi-
jas otru lielāko pilsētu Kutaisi. 
Vizītes mērķis – nostiprināt un at-
tīstīt draudzīgu sadarbību starp 
Latviju un Gruziju, noslēgt sa-
darbības līgumu, kas paredz ap-
maiņu un sadarbību tādās jomās kā 
lauksaimniecība, ieguves rūpnie-
cība, būvniecība, pārtikas pārstrā-
des infrastruktūra, investīcijas, tū-
risms un kultūra.

Vizītes laikā Kutaisī svinēja pil-
sētas dienas, kurā piedalījās arī 
līdzšinējās Kutaisi draugu pilsētas. 
Svētku ietvaros Valka un Valga, 
svinīgā ceremonijā noslēdza ofi -
ciālus sadraudzības līgumus. Val-
kas pašvaldības vadītājs Vents Ar-
mands Krauklis ir gandarīts par 
iegūtajiem kontaktiem ne tikai ar 

Gruziju, bet arī Ukrainu, Baltkrie-
viju, Izreēlu, Poliju, Slovēniju, Vāciju 
un Spāniju.

Vizītes laikā Gruzija apliecināja 
savu laipnību un viesmīlību. Lai 
viesi iepazītu pilsētas tradīcijas, 
apkārtējās lauku pašvaldības bija 
izveidojušas īpašu programmu, kas 
pārsteidza ar dejām, dziesmām un 
galda kultūru. Savukārt Kutaisi 
bibliotēkā bija izveidota latviešu un 
igauņu grāmatu izstāde gruzīnu un 
krievu valodās.

Tuvākajā laikā tiks uzsākta sa-
darbība starp skolām. Ļoti ceram, 
ka šogad starptautiskajā futbola 
turnīrā «Valka/Valga» piedalīsies 
arī Gruzijas komandas. Viesojoties 
pašdarbību kolektīviem, ļausim 
izbaudīt citu valstu kultūru. Vei-
dosim abpusēji interesantu un 
draudzīgu sadarbību, uzsver 
V.A.Krauklis. z

Valka/Valga paraksta 
sadarbības līgumu Kutaisi

Teksts: Aira Vērse
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Tuvojoties atvaļinājumu laikam, no-
teikti ir vērts pārbaudīt, vai Jums un 

Jūsu ģimenes locekļiem ir nokārtota EVAK 
jeb Eiropas veselības apdrošināšanas karte 
un vai šīs kartes termiņš nav beidzies.

Dodoties ārpus Latvijas robežām uz kādu 
no Eiropas Savienības valstīm, Islandi, 
Norvēģiju, Lihtenšteinu vai Šveici īslaicīgā 
(līdz 3 mēnešiem) atpūtas vai tūrisma 
braucienā, komandējumā vai biznesa da-
rījuma braucienā, braucot meklēt darbu, 
studēt vai kārtot mācību praksi, EVAK kartei 
būtu jābūt katra ceļotāja somā, jo nekad 
iepriekš nevar zināt, kad Jums būs ne-
pieciešama medicīniskā aprūpe.

EVAK nodrošina:
− neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas 
tiek sniegta, lai novērstu pacienta dzīvībai 
bīstamu stāvokli;
− nepieciešamo medicīnisko palīdzību, kas 
tiek sniegta veselības pasliktināšanās ga-
dījumā, lai nevajadzētu pārtraukt uztu-
rēšanos attiecīgajā valstī.

Neatliekamā un nepieciešamā medi-
cīniskā palīdzība tiek sniegta atbilstoši 
tādiem pašiem nosacījumiem kā tās valsts 
iedzīvotājiem, kurā Jūs atrodaties. 

Svarīgi zināt, ka EVAK:
− neatlīdzina ārzemēs veiktās pacienta ie-

maksas un līdzmaksājumus, kā arī re-
patriācijas jeb transportēšanas izdevumus;
− nevar izmantot plānotu medicīnas pakal-
pojumu saņemšanai (šādos gadījumos par 
medicīnisko palīdzību jāmaksā pašam);
− neaizvieto privāto ceļojuma apdroši-
nāšanu, jo sedz tikai neatliekamo un ne-
pieciešamo medicīnisko palīdzību;
− ir saņemama bez maksas un tās derīguma 
termiņš ir 3 gadi.

EVAK karte var tikt izmantota arī Igauni-
jas teritorijā, ja uzturaties Igaunijā iepriekš 
minēto iemeslu dēļ, ja esat pēkšņi saslimis, 
guvis traumu vai kāda cita iemesla dēļ Jums 
nepieciešama steidzama vai neatliekama 
medicīniska palīdzība.

EVAK karti var saņemt:
− klātienē jebkurā Nacionālā veselības dien-
esta (NVD) nodaļā, uzrādot pasi vai ID karti. 
Karte tiek izsniegta tajā pašā dienā. Tuvākā 
NVD nodaļa atrodas Smiltenē, Pils ielā 6;
− aizsūtot NVD nodaļai aizpildītu iesniegu-
ma veidlapu pa pastu. Veidlapa atrodama 
NVD mājas lapā: http://www.vmnvd.gov.lv/
lv/nvd-pakalpojumi/ 456-evak-karte. 

Iesnieguma veidlapu variet saņemt arī 
Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3. NVD 
karti šajā gadījumā atsūtīs Jums pa pastu ar 
ierakstītu svētuli.

Plašāka informācija pieejama NVD mājas 
lapā www.vmnvd.lv vai pa bezmaksas in-
formatīvo tālruni 8000 1234. z
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Teksts:Edīte Balode, Valkas novada Sabiedrības 
veselības organizatoreveselības organizatoreveselības organizatore

Nākamais mācību gads Valkas ģimnāzi-
jā nāk ar dažādām izmaiņām. Tas 

skar ne tikai abu Valkas skolu reorganizāciju, 
skolas nosaukuma maiņu, bet arī piedāvāto 
mācību programmu klāstu topošajiem vi-
dusskolēniem.

2016./2017.mācību gadā Valkas ģimnāzija 
piedāvā šādas vispārējās vidējās  izglītības 
programmas 10.klasē:
• Vispārizglītojošā virziena vidējās iz-
glītības programma;
• Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas 
virziena programma;
• sadarbībā ar Valgas arodskolu latviešu 
grupai tiek piedāvāta divu profesiju apguve 
– Kokapstrādes speciālists un  – Jaunums! – 
Vieglo automašīnu mehāniķis. Tajā uzņems 
gan puišus, gan meitenes. Vidusskolēni pro-
fesiju apgūs Valgas arodskolā, vispārējo vi-
dējo izglītību – Valkas ģimnāzijā. Program-
mas apguves ilgums – 3 gadi.

Dokumentu iesniegšana arodizglītības 
programmā 14.jūnijā plkst. 10.00 Valkas 
ģimnāzijā, pēc tam kopīga došanās uz Valgas 
arodskolu. 

No 13.jūnija sākas uzņemšana visās vi-
dusskolas programmās. 

Nepieciešamie dokumenti: pase, apliecība 
par pamatizglītību un sekmju izraksts. 

Tālruņu numuri: 64707271 – skolas sekre-
tāre, 26540200 – skolas direktore Lilita Kreic-
berga. z

Valkas ģimnāzija 
uzņem jaunus 

audzēkņus
Saulainais ceturtdienas 

rīts Ērģemes pamatsko-
lā bija gana rosīgs un emocio-
nāls – neviens no riteņbrau-
cējiem nespēja sekot mācību 
stundu tēmām, bet gan do-
māja par gaidāmajām sacen-
sībām «Jauno Satiksmes da-
lībnieku forums».

 Valkas pamatskolā, kur 
notika Valkas, Smiltenes un 
Strenču novada kārta, rīts ie-
sākās ar sasveicināšanos gan 
ar tiesnešiem, gan ar citu ko-
mandu dalībniekiem. Mēs 
bijām ļoti satraukušies, kad 
mūs sadalīja pa stacijām, kur 
katram jāsāk startēt. «Jautrie 
pūčulēni» savu dienu pava-
dījām kopā ar komandu «El-
les bērni» no Valkas pamat-
skolas. Pirmā stacija bija ceļu 
satiksmes noteikumi, kur pārbaudījām savas zinā-
šanas gan ceļu satiksmes noteikumos, gan ceļa 
zīmju lietošanu krustojumos. Jautājumi nebija vieg-
li, daži pat ar āķīšiem, bet galā bija jātiek. Tad seko-
ja stacija par velosipēdu uzbūvi, kurā bija pārbau-
dījumi, lai noskaidrotu, cik labi pazīstam velosipē-
da sastāvdaļas un protam atrast tā defektus. Nāka-
majā telpā mūs jau gaidīja tiesnese, kura lika aizpil-
dīt uzdevumu lapu par pirmo palīdzību, jo kas tad 
tu esi par velosipēdistu, ja neproti sniegt pirmo pa-
līdzību. Veiksmīgi bijām tikuši galā ar teorijas pār-
baudījumiem, nu varējām turpināt ar velosipēdu 
praktisko vadīšanu. Sacensībās bija divas trases, 
kuras mēs paveicām ar prieku, abas trases mūsu 
komandas trīs bērni izbrauca bez kļūdām. Pēc sa-
censībām iestiprinājāmies ar apdrošināšanas kom-
pānijas «if» dāvāto jogurtiņu un riekstiņiem.

Aktivitātes! Kā gan bez tām! Pie mums bija at-
braukuši ugunsdzēsēji, kuri novadīja ļoti intere-
santu atrakciju. Tajā uz laiku mēs iejutāmies uguns-
dzēsēju lomās: saģērbāmies viņu formā, tad skrē-
jām pie šļūtenēm un meitenes grieza vaļā krānus, 
bet zēni ar stipru ūdens strūklu sita nost bumbu, 
kura atradās uz statīva. Beidzot veiklības stafeti, 
tiesneši sāka apbalvošanu ar ugunsdzēsības atrak-
ciju. Izrādījās, ka mēs esam bijuši vislabākie un āt-
rākie, tāpēc ieguvām mazas balviņas. 

Ar trīcošām rokām un strauji pukstošām sirdīm 

klausījāmies «Jauno satiksmes dalībnieku foruma» 
apbalvošanas rezultātus. Ar katras komandas no-
saukšanu mēs palikām arvien priecīgāki, bet tāpat 
uztraukums bija liels. Kad pienāca lielais trijnieks, 
bijām palikuši tikai abas Ērģemes pamatskolas ko-
mandas un Kārķu komanda, tad nosauca trešās 
vietas ieguvējus un tie nebija mūsējie, tie bija Kārķi! 
Mēs bijām tik laimīgi, otrajā vietā bija mūsu mazā-
kie skolasbiedri «Jaunie pūčulēni» un tad mēs – 
«Jautrie pūčulēni», kas novadā ir nepārspēti jau se-
šus gadus pēc kārtas! Tas bija, vienkārši sakot, ie-
spaidīgs mirklis! Riteņbraucēju pulciņa vadītāji 
Agija Reiniece un Aigars Feldmanis priecājās kopā 
ar mums un izjuta gandarījumu, par ieguldīto dar-
bu. Paldies viņiem! Jāsaka, ka pēc vairāku gadu 
pārtraukuma beidzot atkal tika piešķirti tituli «Spi-
cākā meitene», «Spicākais zēns» un arī tos saņē-
mām mēs: Emīlija Kondratjeva un es. Katru gadu 
kā piemiņu visi dalībnieki saņem T- kreklus, šogad 
tie bija gaiši zaļi. Uzvarētājiem, protams, pienācās 
arī balvas. 

Šīs bija mūsu komandas «Jautrie pūčulēni», pē-
dējās sacensības novadā, tagad jānodod stafete 
mūsu jaunākajiem biedriem «Jaunajiem pūčulē-
niem». Lai viņiem veicas tikpat labi un vēl labāk! 
Bet mūsu komandai vēl priekšā spraiga cīņa ar vi-
sas Latvijas labākajiem riteņbraucējiem 1. un 2.jū-
nijā Rīgā. Turiet īkšķus par mums! z

Jauno ceļu satiksmes dalībnieku 
forumā ērģemiešiem godalgotā 1.vieta

Teksts un foto: Reinis Feldmanis

EVAK – svarīgs 
dokuments ikvienam
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Ar lielu apmeklētāju skaitu, plašu kultūras 
programmu, daudzveidīgām izklaides ie-

spējām un vienreizēju tirgus atmosfēru ir no-
slēdzies 14.Lielais labdarības robežtirgus.

 Šogad dalībai robežtirgū bija pieteikušies 350 
dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Ukrainas. Lielākā daļa tirgotāju atzina, ka tir-
gošanās bija veiksmīga un labprāt apmeklēs šo 
pasākumu arī nākamajos gados. Priecē fakts, ka 
ar katru gadu starp tirgotājiem ir aizvien vairāk 
vietējo tirgotāju, šogad tie bija 17 no Valkas no-
vada un 11 no Valgas apriņķa.

 Jau 3.gadu pēc kārtas tirgus apmeklētāji varēja 
baudīt un novērtēt desu un gaļas konkursa da-
lībnieku gardo produkciju. Tāpat otro gadu ap-
meklētājiem bija iespēja vērot BBQ konkursa 
dalībnieku darbošanos, bet vēlāk izsolē iegādāties 
grilēto produkciju.

 Gaidīta aktivitāte robežtirgū ir Labdarības lo-
terija, kuru organizēja Valkas Rotary klubs. Šogad 

šī loterija notika, pateicoties 69 
Valkas novada uzņēmumiem 
un privātpersonām, kuri zie-
doja dažādas preces loterijai.

Šī gada robežtirgus ienā-
kumi tiks novirzīti akmens 
simbola – Valkas / Valgas 
skulptūras izgatavošanai un 
uzstādīšanai. Kopumā 14.Lielā 
labdarības robežtirgū savāktie 
līdzekļi veido 11 939 EUR. Šo 
summu sastāda – ienākumi no 
tirgotāju iemaksas par tirdz-
niecības vietu, ienākumi no 
labdarības loterijas, ienākumi 
no BBQ konkursa grilētās 
produkcijas izsoles, kā arī ie-
nākumi no ieejas maksāju-
miem uz robežtirgus balli.

14.Lielais labdarības robež-
tirgus bija plaši apmeklēts. Gan no pārdevējiem, 
gan pasākuma apmeklētājiem saņemtas labas at-
sauksmes. Paldies ikvienam, kurš gādāja par 

robežtirgus atmosfēru un kārtību.
Uz tikšanos nākamgad! z

Teksts: Diāna Aņina, Valkas novada TIB tūrisma 
speciāliste, foto: Aira Vērse

Lielajā labdarības robežtirgū 
aizvien vairāk vietējo tirgotāju

Kā jau katru gadu, arī šogad 
14.Lielā Labdarības robežtir-

gus laikā tika rīkota labdarības lo-
terija. Loteriju organizēja Valkas 
ROTARY klubs sadarbībā ar Tūrisma 
un informācijas biroju, aprīļa mēnesī 
uzrunājot uzņēmējus, zemniekus, 
veikalu vadītājus, iestāžu darbi-
niekus un iedzīvotājus. Esam gan-
darīti par to, ka Valkas novadā un 
arī ārpus tā ir tik atsaucīgi ziedotāji. 
Mums prieks par to, ka ar katru gadu 
pieaug iedzīvotāju interese par šo lo-
teriju. Arī šogad nedaudz vairāk kā 

divu stundu laikā visas biļetes bija 
izpārdotas un laimesti sadalīti.

Valkas ROTARY klubs patiesi lep-
ojas ar tiem, kas novērtē un atbalsta 
robežtirgus labdarības loteriju. Mēs 
sakām «Paldies!» visiem atbalstī-
tājiem:

veikalam «Alianse», veikalam 
«River In», veikalam «MIX», apgādam 
«Jānis Roze», BALTA apdrošināšanai, 
Valkas elektriķiem, veikalam «Ka-
meja», salonam «Pauze», ziedu sa-
lonam «Ingra», veikalam «Optika», 
veikalam «Bēbis», IU «Skroders», 
Z/S «Lejasciņi», Z/S «Purmaļi», 
TLMS «Saulīte», IU «Skaira», veika-
lam «Elston», veikalam «Latvijas 

preces», frizētavai «Amanda», veika-
lam «Mego», SIA «Aizmeži» veika-
lam, SIA «Valkas Aptieka», SIA «Ma-
therm», SIA SKS projekti veikals 
«Mājas mīlulis», SIA «Enefi t», SIA 
«SIMA 99» veikalam «Aiwa», SIA 
«Arka PLUSS», SIA «efn NORD», SIA 
«Valkas Būvnieks», SIA «KAVIT», 
SIA «Valdro Agro», SIA «K», SIA 
«Kore AG», SIA «MJ Eirobūve», SIA 
«Valkas MD», SIA «Ziemeļlatvija», 
SIA «Vārpas – 1», SIA «Valdis», SIA 
«Līgumss», SIA «PEPI RER», SIA 
«Cellīši un partneri», Valdim Ro-
gainim, Aīdai Miķelsonei, Jurim 
Ganiņam, Sandrai Daņilovai, Ivitai 

Aumeisterei, Mārai Zeltiņai, Dzint-
rai Auzānei, Ivetai Markovai, Lindai 
Zariņai, Aigaram Naglim, Gaļinai 
Villai, Nadeždai Možarovai, Mārai, 
Kristīnei Ganiņai, Attīstības un 
plānošanas nodaļai, Vijciema pa-
matskolai, Valkas pamatskolai, Ozo-
lu pamatskolai, Ērģemes pamatsko-
lai, Valkas ģimnāzijai, BJC «Mice», 
Valkas novada Centrālai bibliotēkai, 
Turnas Tautas nama rokdarbu pul-
ciņam, Valkas Mākslas skolai, LSK 
Valkas komitejai, LLKC Valkas no-
daļai, biedrībai «Kastanis», Valgas 
slimnīcai, biedrībai «Radošā grupa 
Lugaži». z

Teksts: Vēsma Galgāne, Valkas ROTARY 
kluba prezidente

Paldies Lielā Labdarības robežtirgus 
loterijas atbalstītājiem!

7.maijā Lielā labdarības ro-
bežtirgus laikā notika 3.Starp-

tautiskais Desu un gaļas festivāls 
«Valka-Valga 2016». Desu un žā-
vējumu konkursā varēja piedalīties 
ar dažādiem produktiem: desām 
(vārītām, pusžāvētām, žāvētās, cie-
ti žāvētām (salami), asinsdesām, 
putraimu desām, kupātiem un 
citām), kā arī žāvētiem gaļas pro-
duktiem - cūkgaļu, liellopu gaļu, 
vistas gaļu u.c.).

Šajā gadā konkursā piedalījās 13 
mājražotāji un pārtikas ražošanas 
uzņēmumi no Latvijas, Igaunijas 
un Lietuvas. Latvija bija pārstāvēta 
plaši: sākot no mājniekiem (SIA 
«Servilats», SIA «Pērkoņkalns», vie-
su nama «Ausmas» īpašniece Ilze 
Leicāne) līdz pat Talsiem (SIA «Ola 
97»), tāpat piedalījās mājražotāji no 
Jeriem, Baldones, Skrīveriem, Ogres-
gala, Rīgas, Jūrmalas, Vaives, Val-
mieras.

Jau otro gadu uz Valku ceļu mēroja 
lietuviešu kompānija «Kanrugele», 
kuri arī uzvarēja savā kategorijā –- 
lielie ražotāji. Otro gadu festivālā 
piedalījās arī pirmā festivāla ab-
solūtais uzvarētājs Tarmo Marss 

(Igaunija, Valgas apriņķis).
Žūrijai šogad bija jāstrādā rūpīgi, jo 

izvērtēšanai tika nodoti 20 produkti 
desu grupā un 28 gaļas produktu 
grupā (kopā 48 produkti!). Žūrijā dar-
bojās Valkas un Valgas mēri, amat-
personas, gan arī ražotāji, kulināri, 
un laikraksta «Ziemeļlatvija» žur-
nāliste.

Konkursa rezultāti:
1. Mājražotāju grupa
Desa delikatese

3.vieta – SIA «Ola. - cūkgaļas desa un 
tītara desa;
2.vieta – SIA «Priekuļu gardumi» – 
Mednieciņi
1.vieta – SIA «Priekuļu gardumi» – 
Šašlika desa.

Desa plašam patēriņam
3.vieta – SIA «Pērkoņkalns» – desa 
«Pipariņš»;
2.vieta – SIA «Ola» – Vistas desa;
1.vieta – SIA «Priekuļu gardumi» – 
Asins desa (šis produkts ir absolūtais 
līderis visā konkursa piedāvājumā)

Gaļa un žāvējumi delikateses
3.vieta – IK «Baldones gaļa» – Kungu 
gaļa;
2.vieta – IK «Baldones gaļa» – 
Speķis;
1.vieta – SIA «Priekuļu gardumi» – 

Rulete ar kaltētiem tomātiem.
Produkti plašam patēriņam

3.vieta – Tarmo Marss (Igaunija) – 
žāvētas ribas;
2.vieta – SIA «Priekuļu gardumi» – 
vista kūpināta;
1.vieta – SIA «Grīns» – kūpināta 
krūtiņa.

 
2. Lielie ražotāji:
Desa delikatese – Kanrugele (Li-

etuva) – auksti kūpināta desa.
Desa plašam patēriņam – SIA 

«Servilats» – Kadiķu desas.
Gaļa un žāvējumi delikatese – 

Kanrugele (Lietuva) – auksti kū-
pināta cūkas fi leja. z

3.Desu un gaļas festivālā vērtēšanai nodoti 48 produkti!
Teksts: Sniedze Ragže
Foto: Inga Karpova

Domes kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže priecājas par daudzveidīgo 
gaļas produktu piedāvājumu
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Mazs ozoliņš zīles
Nober pie savām kājām. 
Zeme spēku gūst!

 (Ralfs Gavrilovs)

Meža dienu – 2016 pasākumi 
Kārķos ir noslēgušies, taču ne-

kas jau nav beidzies – koki turpina augt, 
ļaudīs iesakņojusies doma kopt un mīlēt 
savu pagastu, novadu un savu tēvzemi 
Latviju! 

Paveikto varam uzskaitīt ciparos – 
pasākumā piedalījās vairāk nekā 550 
dalībnieku, kas ir rekordliels skaits 13 
gadu laikā, kopš notiek Kārķu Meža die-
nas. Strādājot 20 objektos paveikts ļoti 
daudz – iestādītas 2000 priedes un eg-
les, 200 bērzi, uzbūvēts niedru namiņš 
bebru vērošanai un laipa uz namiņu, 
sakopts Ķires krasts, parks pie tautas 
nama, uzbūvēta Zvēru Kafejnīca, uzlik-
tas 14 informatīvas zīmes dižkokiem, 
dižakmeņiem un Spiģu alai, sakopta 
pirmās Kārķu skolas vieta un uzlikta 
informatīva zīme, izlikti 14 putnu būri, 
savākti atkritumi Valka – Rūjiena ceļa 
malās, pagasta centrā iesēts zāliens, ar-
boristu komanda sakopusi koku vaina-
gus, visas dienas garumā darbojās Zaļā 
koka darbnīcā, kurā tika izgatavotas 
skaistas lietas.

Kārķu pagasta pārvalde saka paldies 
par atbalstu: Valkas novada domei 
(priekšsēdētājs Vents Armands Krauk-
lis), Latvijas Valsts meži (prezidents 
Roberts Strīpnieks), akciju sabiedrībai 
«Latvijas Finieris» (padomes priekš-
sēdētājs Uldis Biķis), EP deputātam 
Artim Pabrikam, Dabas aizsardzības 
pārvaldei (ģenerāldirektore Sandra Bēr-
ziņa), Valkas mežniecībai (mežzinis 
Jānis Jaunslavietis), SIA «Mārupes sil-
tumnīcas» (valdes locekļi Kristīne 
Brunovska, Kaspars Brunovskis, Jānis 
Bērziņš)  «SIA Valdis» (valdes locekle 
Kristīne Švolmane), SIA «Arvore» (val-
des priekšsēdētājs Jānis Ērglis), SIA 
«A.G.V.» (valdes priekšsēdētājs Gunārs 
Vīksne), SIA «Vārpas 1» (valdes priekš-
sēdētājs Ivars Zalužinskis), SIA «Latvi-
jas preces» (dibinātājs Vents Armands 
Krauklis), SIA «KL Retail» (valdes lo-
ceklis Kristaps Lūsis), alus darītavai 
«Valmiermuiža» (valdes loceklis Aigars 
Ruņģis), zemnieku saimniecībai «Dam-

bīši» (Līvijai un Mārtiņam Kreiļiem), 
SIA «Ligumss autoserviss» (valdes 
priekšsēdētājs Māris Stalis), zemnieku 
saimniecībai «Kalnstāles» (Mirdzai un 
Jānim Porīšiem), zemnieku saimniecībai 
«Kalnstrīķi 1» (Jānis Čākurs), piemājas 
saimniecībai «Mierkalni» (Guntai un 
Dainim Pēterēniem), piemājas saim-
niecībai «Saulieši» (Ditai Kalniņai), Vil-
nim un Kārlim Kazākiem, Druva 
Kravaiņa, Vitālija Bušujeva un Sandra 
Strazda mežistrādes brigādēm, Jānim 
Biezajam un Jānim Kramam par eks-
kursiju vadīšanu, Arturam Bērziņam, 
Marekam Ziediņam, Edmundam Vein-
bergam, Jānim Miezim par palīdzību 
dažādos praktiskos darbos. Paldies par 
ļoti atraktīvu pasākuma vadīšanu Mā-
rim Grigalim, Kārķu tautas nama paš-
darbniekiem, Kārķu skolai, mazpul-
cēniem, studentiem, skolniecei Ilzei 
Skrastiņai un māksliniecei Maijai Kai-
miņai par Meža dienu – 2016 logo, kā 
arī Maijai Kaimiņai par afi šu u.c. in-
formatīvu materiālu noformēšanu, Lin-
dai Ābelei un Ralfam Gavrilovam par 
dzejoļiem. Paldies saimnieču koman-
dām Maijas Karnītes un Ivetas Blankas 
vadībā, Valkas, Palsmanes, Vijciema un 
Kārķu mazpulkiem un viņu vadītājiem, 
Naukšēnu un Strenču, Valkas AWARD 
kustības jauniešiem, Apes un Sikšņu 
skolu skolēniem, visiem skolotājiem – 
Valdim Šaicānam, Jurim Alpam, Nor-
mundam Prazņicānam, Aivaram Ma-
gonem, kuru vadībā tapa koka au-
tomašīnas, Jānim Jūgam par putnu būru 
izgatavošanu kopā ar skolēniem, Rīgas 
Tehniskās universitātes studentiem, 
medību klubam «Kārķi» par zvēru pēdu 
konkursa sagatavoša-nu, alpīnistu ko-
mandai Induļa Šverna vadībā, grupai 
«Rumbas kvartets», Artai Pūpolai par 
lielisku iejušanos 2016.gada dzīvnieka 
Āpša lomā, Airai Vērsei, Annijai Encei 
un Ingai Karpovai par foto un video 
materiāliem.

Tā varam teikt un teikt daudz labu 
vārdu, taču pats galvenais paldies jums 
visiem un katram personīgi, kuri ar 
darbu, labām domām un materiālu 
ieguldījumu piedalījāties Meža dienu 
pasākumā Kārķos! Uz tikšanos Kārķu 
Meža dienās – 2017! Būsim priecīgi par 
jebkuru ierosinājumu un ideju nākamā 
gada pasākumam. z

Mikro klases (līdz 1 m) 
uzvarētāji:

• 3.vieta – Inese Biļeviča - «Ro-
ziņš» – 5 m: no Saulkrastiem 
(RTU).
• 2.vieta – Henriete Bērziņa – 
«Viki 1» – 19 m 20 cm: no 
Limbažiem (konsultants Aivars 
Magone).
• 1.vieta – Vineta Haritonova – 
«Laimīgais 13»: 36 m 56 cm: no 
Preiļiem (RTU).

Vidējās klases (līdz 2 m) 
uzvarētāji:

• 3.vieta – Marks Ragže - «RIMI» 
– 10 m 46 cm: no Vijciema.
• 2.vieta – Jozuoc Gruznoc – 
«Audi 80» – 15 m 20 cm: no 
Strenčiem.
• 1.vieta – Nensija Kalniņa – 
«Pēdējā Cerība» - 29 m 57 cm: no 
Rīgas (RTU).

Lielā klases (virs 2 m) 
uzvarētāji:

• 3.vieta – Orlando Hanss – 
«ANY» – 33 m 36 cm: no Vijcie-
ma.

• 2.vieta – Artis Ozoliņš – «Ope-
lītis» – 39 m 76 cm: no Vijciema.
• 1.vieta – Kristaps Butāns un 
Raimonds Trumsiņš «SLOW MO-
TION» – «LĒNĀK BRAUKSI TĀ-
LĀK TIKSI» – 51 m 33 cm: no 
Rīgas (RTU).

Konstruktoru klases 
uzvarētāji:

• 3.vieta – Kristaps Vigo Viļķins, 
Kalvis Auniņš Blaumanis, Helvi-
js Šulga – «MC Gregors» – 34 m 78 
cm: no Naukšēniem.
• 2.vieta – Aivars Magone – «Ret-
ro-2» – 38m 81cm: no Valkas. 
• 1.vieta – Kristaps Zvirgzds – 
«Tālbraucēja šofera sapnis» – 39 
m 33 cm: no Tīnūžiem (RTU).

Specbalvu par īpašu kon-
struktīvo risinājumu tika izvēlēts 
piešķirt Naurim Pakalnam no 
Vijciema.

Galveno balvu saņem L klases 
uzvarētāji Kristaps Butāns un 
Raimonds Trumsiņš, kuri pār-
stāvēja RTU un nobrauca 51 
metru un 33 centimetrus

 Kopā sacensības startēja 43 
koka auto. z

Pagastos: Kārķos

Paldies par dalību un atbalstu Meža dienām Kārķos!

Teksts: Pēteris Pētersons un Sandra Pilskalne
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KOKA AUTO 
SACENSĪBU REZULTĀTI

30.04.2016. Kārķos

Valkas tūrisma informācijas birojs 
pāriet uz vasaras darba laiku

Teksts: Dainis Čapiņš, Valkas novada 
TIB vadītājs

Sākoties tūrisma sezonai, no 15.mai-
ja Valkas Tūrisma informācijas 

birojs (TIB) apmeklētājiem būs atvērts 
visas darbadienas un brīvdienas: pirm-
dien – sestdien no plkst. 09.00 – 17.00, 
svētdien no plkst. 10.00 – 14.00.

Vēlamies atgādināt, ka Valkas Tū-

risma informācijas birojs piedāvā:
– informāciju ceļotājiem par Valkas no-
vadu, Latviju un Igauniju;

– kartes, ceļvežus u.c. tūrisma prospek-
tus;
– suvenīrus ar Valkas, Valkas novada, 
Valkas/Valgas un Latvijas simboliku;
– bezmaksas interneta pieejas punktu;
– iespēju iegādāties IMPRO ceļojumus. z
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10. un 11.jūnijā Valkas pilsētas kultūras 
nama mazajā zālē aicināti gan mazi, gan 

lieli interesenti uz «Vladena doll» leļļu izstādi.
Māksliniece Vladena (Jeļena Mihailova) ar 

autorleļļu darināšanu nodarbojas jau no 2007.gada. 
Viņa ir Baltijas leļļu mākslinieku ģildes locekle.  
Preiļos māksliniecei ir privāta leļļu galerija. Vla-
dlenas lelles atrodas Maskavas un Baku galerijās, 
daudzu valstu – Anglijas, Īrijas, Francijas, Vācijas, 
Krievijas, Baltkrievijas, ASV – kolekcionāru pri-
vātkolekcijās.

Katra lelle mākslas galerijā «Vladlena» ir izgata-
vota tikai vienā eksemplārā. Vladlenas lelles ir 
neizsakāmi dažādas un neparedzamas. Katra lelle 
– tā ir personība ar savu raksturu, biogrāfi ju, 
vārdu, likteni.

Izstāde ir iekļautas Valkas / Valgas pilsētas 
svētku ietvaros, esam pagodināti, ka tik liela mē-
roga māksliniece izrādīs Valkas un Valgas ie-
dzīvotājiem savus vienreizējos darbus.

Krāšņo izstādi būs iespēja apmeklēt 10.jūnijā 
no plkst. 12.00 līdz 20.00, 11.jūnijā no plkst. 10.00 
līdz 19.00. Sīkāk ar darbiem var iepazīties: www.
vladlenadoll.com.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja kopā ar 
vecākiem. Ieejas maksa – 1€. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam ieeja – brīva. z

Valkā būs apskatāmas Vladlenas darinātās lelles

Dziesmu spēle Saulgriežu vakarā 
Valkas pilsētas brīvdabas estrādē

Saulgriežu vakarā, 21.jūnijā, 
plkst. 20.00 Valkas pilsētas brīv-

dabas estrādē dziesmu spēle «Īsa 
pamācība mīlēšanā»

Izrāde veidota kā teatrāls, dzī-
vespriecīgs, labdabīgi ironisks uz-
vedums. Spilgti raksturi, asprātīgi 
dialogi, pēkšņas situāciju maiņas, 
kurās iejūtas populāri teātrī un Lat-
vijas seriālos iemīļoti aktieri, kas, at-
veidojot vairākas lomas, apliecina 
savu pārtapšanas meistarību.

Smaids, smiekli un beigās laimes 

asariņa – garantēti!
Uzvedumā darbojas aktieri Aija 

Dzērve, Sarmīte Rubule, Terēze Las-
mane vai Evija Skulte,  Aīda Ozoliņa, 
Valdis Vanags, Kristians Kareļins, 
Jānis Kirmuška, Juris Kalniņš, Valdis 
Zilveris, Andris Daņiļenko, kā arī 
Valkas novada amatiermākslas ko-
lektīvi.

Dziesmu spēles režisors – J.Kal-
niņš, muzikālo apdari veidojis V.Zil-
veris, producente – A.Ozoliņa.

Ieeja – 2 eiro. z

Valkas pilsētas kul-
tūras namā 10.jū-

nijā plkst. 19.00 Rūdolfa 
Kugrēna jaunā stāvizrāde 
FIASKO.

Rūdolfs Kugrēns ir Lat-
vijas jaunās paaudzes 
stāvkomēdijas jeb stand - 
up zināmākais pārstāvis.

Jaunajā stāvizrādē FI-
ASKO Rūdolfs Kugrēns 
pievēršas lielākām un 
mazākām, ikdienišķām 
un neierastām neveiks-
mēm gan personīgā, gan 
valstiskā līmenī. Rūdolfs 
uzskata, ka cilvēku ko-
lektīvie un personīgie fi -
asko (no itāļu valodas – 
galīga neveiksme, neiz-
došanās) bieži vien ir 
labākie grūdieni tālākai, 
veiksmīgākai rīcībai, tā-
dēļ ir veselīgi uz tiem 
spēt paskatīties ar smai-
du.

Rūdolfs plašāku atpa-
zīstamību guvis kā viens 
no 4 komiķiem, kuri 2015.gadā ak-
tualizēja stāvkomēdiju kā komēdijas 
žanru, kas spēj būt analītiski kritisks 
par sabiedriskām un politiskām no-
risēm, piedaloties Sarunu festivāla 
LAMPA organizētajā «Politiķu ce-

pienā».
Rūdolfa Kugrēna divas iepriekšējās 

izrādes «Ikdieņi» un «VS», tika 
demonstrētas pārpildītās Rīgas iz-
klaides vietās un guvušas atsaucību 
arī citur Latvijā.

Ieeja – 4 eiro. z

Stāvizrāde FIASKO

Skaista dāvana no Valkas pilsētas kultūras nama bērniem un viņu 
vecākiem pilsētas svētkos – 10.jūnijā plkst 10.30 Valkas pilsētas 

kultūras namā – Rīgas leļļu teātra izrāde «Makss un Morics».
Maksam un Moricam ir ievērojama nedarbu pieredze. Reiz viņi ap-

muļķoja gandrīz visus sava ciema miermīlīgos iedzīvotājus. Šoreiz viņi ir 
pieauguši un kļuvuši nedaudz prātīgāki. Slavenie delveri pat ir piekrituši 
mums visiem izstāstīt septiņus neparastākos savas dzīves atgadījumus ar 
visām no tā izrietošajām sekām.

Izrādes ilgums ir 1 stunda 15 minūtes, 2 cēlieni.
Dramatizētājs un režisors – Edgars Kaufelds,  māksliniece – Ieva Ozoliņa, 

scenogrāfs – Uģis Bērziņš, komponists – Juris Kaukulis.
Lomās: Makss – Artūrs Putniņš, Morics – Miķelis Žideļūns.
Pēc leļļu teātra izrādes visi aicināti Lugažu laukumā uz plāksnēm zīmēt 

savu mīļāko bērnības dienu lelli, mašīnu, lāci vai kādu citu rotaļlietu!
Ieeja – brīva. z

Dāvina leļļu teātra izrādi 
«Makss un Morics»

10



Nr. 79 2016.gada 25.maijā

Val kas pil sē ta
Svetlana Zaharcova 01.06., Vilnis Bukšs 
03.06., Zaiga Bilinska 04.06., Rasma Mitriņa 
05.06., Solveiga Rūsiņa 05.06., Iraidis Saliņš 
05.06., Ļoņa Špaks 05.06., Tatjana Vērdiņa 
06.06., Valija Roga 06.06., Gaida Leite 07.06., 
Jānis Tērauds 07.06., Ruta Veigule-Bernāne 
08.06., Silvija Ķikāne 09.06., Monvids 
Vanags 09.06., Valdis Ots 10.06., Lidija 
Markova 11.06., Lilita Grigorjeva 11.06., Vik-
tors Sūna 14.06., Viktors Zaičenko 14.06., 
Olga Šmite 15.06., Raitis Apinis 15.06., Ruta 
Korpa 15.06., Ļubova Kovaļa 16.06., Agris 
Grišjānis 16.06., Ramona Liepiņa 17.06., 
Mārīte Cābule 17.06., Ludmila Govorova 
18.06., Unda Ozoliņa 18.06., Vallija Egle 
19.06., Iveta Piele 20.06., Jeļena Adamova 
21.06., Māris Teteris 21.06., Ilze Vasiļjeva 
21.06., Beata Jegorova 21.06., Alda Kinne 
22.06., Skaidrīte Kuplā 23.06., Aleksandrs 
Zubalijs 24.06., Līga Vidzirkste 25.06., 
Luule Virse 26.06., Anatolijs Pavlovs 28.06., 
Sandra Veldre 29.06., Aivars Belka 29.06., 
Pjotrs Smirnovs 29.06., Elita Meļņika 
30.06., Mirdza Kroona 30.06.

Ēr ģe mes pa gasts
Jānis Vilisters 04.06., Rasma Bērziņa 06.06, 
Modris Polis 07.06., Ivans Stupņickis 11.06., 
Ausma Stale 26.06., Rota Kuple 27.06., Aldis 
Klaips 30.06.

Kār ķu pa gasts
Melānija Žuržiu 13.06., Vilnis Skrastiņš 
21.06., Līga Liepiņa 25.06.

Val kas pa gasts
Valda Empele 03.06., Ludmila Kačnova 
03.06., Jānis Jaunslavietis 03.06., Valerijs 
Dubovs 04.06., Valdis Jansons 09.06., Ivans 
Ivanovs 10.06.,  Irina Viskuba 10.06., Jānis 
Grunte 11.06. , Anatolijs Bibikovs 12.06.,  
Pjotrs Vaskins 22.06., Ilga Pormeistere 
24.06. , Ināra Baltkāja 25.06.

Vij cie ma pa gasts
Anda Zelča 03.06.36., Rudīte Cerbule 
08.06.61., Jānis Vītols 14.06.61., Vija Ābeltiņa 
23.06.51., Sarmīte Biruma 26.06.,  Andra 
Keiša 27.06.

Zvār ta vas pa gasts 
Jānis Vērzemnieks 22.06., Jānis Kalniņš 
25.06., Indīra Ābelīte 28.06., Gaida Baltača 
28.06.

Valkas novada dome
(Sveicam novada iedzīvotājus «apaļās» un 
«pusapaļās» jubilejās, sākot no 50 gadiem.) 

Sveicam arī visus pārējos jubilārus!

Aizvadīti mūžībā
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 

no 16.04.2016. līdz 15.05.2016.
10 mirušie – Konstantīns Guļakovs (1945.), Gunārs 
Vējiņš (1952.), Inese Celma (1951.), Ārija Raciborska 
(1940.), Alla Mariņičeva (1933.), Eleonora Kuzmiča 
(1942.), Jurijs Smirnovs (1952.), Zigfrīds Rocis (1926.), 
Tamāra Konde (1935.), Leonīds Goļevs (1949).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem –
Valkas novada dome

Val kas no va da 
Dzim tsa rakstu no da ļā 

no 16.04.2016. līdz 15.05.2016. 
reģistrēti 6 bērni: 3 meitenītes – Gabriella 

Inga, Vanesa, Īva Keita – un 3 zēni – 
Artūrs, Markuss, Alekss.

Sveicam ģimenes ar dzīvē 
nozīmīgo notikumu!

Valkas novada dome

«Val kas Novada Vēstis»
 Valkas novada pašvaldības

 informatīvs izdevums
Bez maksas, iznāk reizi mēnesī.

Tirāža: 4300 eks.

Izdevējs: Valkas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114839,

Semināra iela 9, Valka, 
Valkas novads, LV-4701; 

tālr. 64722238, fakss 64707493,  
e-pasts: novads@valka.lv  www.valka.lv

Izdevumu sagatavoja:
Valkas novada domes 

priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre
Gundega Veinberga,

tālr. 29113378
e-pasts: gundega.veinberga@valka.lv

Iespiests tipogrāfi jā 
«LATGALES DRUKA

Datorgrafi ka: Mākslinieku un 
amatnieku biedrība «Reālā Aptieka» 

Reģ. nr. 40008089643,
 e-pasts: info@paradizessnibis.lv

Sveicam JUBILĀRUS!
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ZIGFRĪDS ROCIS
25.03.1926. – 04.05.2016.

Gan asni zaļie, kas laukus segs,
Gan ābeles baltās, kas ziedus bārstīs,

Par labu, darbīgu cilvēku stāstīs.
Līdz ar siltajiem pavasara saules stariem, kas 

modina dabu, pa balto smilšu taku aizsteidzies 
skolotāja Zigfrīda Roča mūžs.

Zigfrīds Rocis dzimis Alūksnes rajona Apes ciemā, 
kur pavadījis bērnību, savas skolotāja darba gaitas 
uzsāk Alūksnes rajona Kernes septiņgadīgajā skolā, 
vēlāk strādā Gaujienas vidusskolā, tad Jaunlaicenes 
septiņgadīgajā skolā.

Ērģemes astoņgadīgajā skolā Zigfrīds Rocis sāka 
strādāt 1964.gada 1.septembrī un sava mūža 18 darba 
gadus veltījis Ērģemes pagasta jaunās paaudzes 
izglītošanai, mācot darbmācību, fi ziku un ķīmiju, 
bija internāta audzinātājs un vadīja tehniskā pulciņa 
nodarbības.

Skolotājs bija vispusīgs sava amata veicējs, lielu 
darbu ieguldīja iekārtojot ķīmijas un fi zikas kabinetu, 
organizējot mācības un brīvo laiku internāta 
audzēkņiem. Stundās bija stingrs un prasīgs, patika 
precizitāte, uzticētos pienākumus veica radoši, ar 
interesi un izdomu.

Zigfrīds Rocis bija vienkāršs, pieticīgs, izpalīdzīgs 
ar labu humora izjūtu, kompānijās patika diskutēt par 
sabiedriskām aktualitātēm un politiku, pats iesaistījās 
Tautas frontē. Visu dzīvi viņa aizraušanās un atpūta 
bija bites, 

Viens bagāts mūžs ir noslēdzies. Mēs, Ērģemes 
pamatskolas kolektīvs, sakām mīļu paldies, par Tavu 
mūžu, par Tavu ieguldījumu mūsu skolas attīstībā un 
skolēnu izaugsmē. Tevi savā piemiņā paturēs bijušie 
audzēkņi un darba kolēģi Ērģemes pamatskolā.

Ērģemes pamatskolas kolektīvs

Kardiologa konsultācijas Valkā

Izbraukuma speciālisti jūnijā
Izbraukuma vizītē Vid-

zemes slimnīcas polik-
līnikā Valkā piektdien, 3.jū-
nijā, pacientus pieņems ķi-
rurgs Andrejs Blumbergs. 

Pēc tam trešdien, 15.jūnijā, 
Valkā pacientus pieņems en-

dokrinoloģe Baiba Jēgere, fi -
zikālās un rehabilitācijas me-
dicīnas ārste  Inese Gaiķe un 
ķirurgs Andrejs Blumbergs.

Pieteikšanās – poliklīnikas 
reģistratūrā Valkā, tālr. 
64722307. z

Medicīniskā 
komisija jūnijā
Medicīniskā komisija Vidze-

mes slimnīcas poliklīnikā 
Valkā strādās piektdien, 3.jūnijā, no 
plkst. 9.00 līdz 12.00. Būs pieejams 
ķirurgs, neirologs, oftalmologs, oto-
laringologs, pneimonologs, narko-
logs un arodslimību ārsts. Varēs 
veikt elektrokardiogrammas un 
rentgena izmeklējumus, kā arī nodot 
analīzes. 

Klientu ērtībām komisijas laikā 
būs iespējams izdarīt arī audiometri-
jas un spirogrāfi jas izmeklējumus.

Pieteikšanās – poliklīnikas reģis-
tratūrā Valkā, tālr. 64722307. z

3.jūnijā Valkā, Tālavas ielā 7 – 30, Balvu un Gulbenes 
slimnīcu apvienības konsultatīvajā kabinetā, konsultā-

cijas veiks KARDIOLOGS DR. SARMĪTE PUŽULE.
Pieteikties uz kardiologa konsultācijām var zvanot uz SIA 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības poliklīniku Balvos 
pa tālruni 64507001. z

6.jūnijā Valkā, Lugažu laukumā, pretī 
Kultūras namam  atkal piestās Bērnu ve-

selības autobuss, šajā reizē Valkas novada bēr-
niem dodot iespēju ierasties uz konsultāciju pie 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) 
speciālistiem – neirologa un gastroenterologa.

Tā kā gastroenterologa konsultācija Valkā nav 
pieejama, domājams, ka šī BKUS speciālista vi-
zīte būs īpaši noderīga visiem bērniem, kuriem ir 
dažādas gremošanas orgānu saslimšanas vai 
sūdzības par gremošanas orgānu darbību. Pie 

gastroenterologa vajadzētu vērsties, ja 
regulāri sāp vēders, ir ilgstoša slikta dūša, 
vemšana, vēdera pūšanās. Speciālista 
konsultācija noderēs arī gadījumos, ja ir 
ilgstoša caureja, aizcietējumi vai vēdera 
izejas problēmas utml. 

Vizīte pie speciālistiem ir bez maksas, 
tikai ar iepriekšēju pierakstu. Pierakstu 
rindā veido Valkas novada domes Sa-
biedrības veselības organizatore Edīte Ba-
lode, tālr. 28 644 365. Šobrīd pieraksts pie 
speciālistiem vēl nav pilns, tādēļ ikviens 

interesents aicināts zvanīt un pieteikties. Šī ir lie-
liska iespēja apmeklēt speciālistus tepat Valkā, 
nebraucot uz Rīgu.

Ierodoties uz vizīti, līdzi jāņem dzimšanas 
apliecība vai kāds cits personu apliecinošs doku-
ments. Tāpat vēlams līdzi ņemt informāciju par 
bērna veselības stāvokli (izrakstus, izmeklējumu 
rezultātus utml.), lai BKUS speciālisti varētu 
veikt savu darbu ātrāk, labāk un rezultatīvāk. 

Plašāka informācija par Bērnu veselības auto-
busa programmas īstenotājiem «RMHC Latvija» 
pieejama mājas lapā: http://rmhc-latvia.lv. z

Valkā atkal piestās Bērnu veselības autobuss
Teksts: Edīte Balode, Valkas novada domes 
sabiedrības veselības organizatore

No 19.maija Valkas novada sociālajā 
dienestā sāks strādāt un pakalpoju-

mus iedzīvotājiem sniegs psihologs, ģi-
menes psihoterapeits Dace Gailīte.

Pēc psihologa pakalpojuma varēs 
vērsties, ja ir:
• krīzes situācijas ģimenē, tai skaitā tuvu 
cilvēku zaudējums, sēras;
• pastiprināta trauksme bērniem vai ve-
cākiem;
• saskarsmes problēmas ģimenē;
• saskarsmes problēmas bērniem skolā ar 
vienaudžiem;
• mācīšanās un uzvedības grūtības bēr-
niem;
• veselības problēmas kādam no ģimenes 
locekļiem;
• zināšanu trūkums vecākiem par bērnu 
emocionālām vajadzībām;
• zināšanu trūkums vecākiem par bērnu 
vecumposmu īpatnībām;
• vecāku nespēja konsekventi izturēties 
pret bērnu;
• paaugstināts stress darbā, attiecībās ģi-
menē;
• ilgstošs bezdarbs;
• nepieciešamība veikt psiholoģisko izpēti 
atzinuma saņemšanai;
• nepieciešama rehabilitācija – 10 konsul-
tācijas;
• vardarbības gadījums.

Pirmo konsultāciju pie psihologa varēs 
saņemt ar sociālā darbinieka nosūtījumu. 
Par tālāko konsultāciju nepieciešamību 
lems psihologs. z

Sociālā dienesta 
psihologa 

pakalpojums
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LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Var būt gadījumi, kad pasākumu norises laiku nepieciešams mainīt.Sekojiet 

informācijai www.valka.lv vai interesējieties pie pasākuma rīkotājiem!Val kas pil sē tas kul tū ras 
na ma pasākumi

Zvār ta vas pa gas tā

Ēr ģe mes pa gas tā

Valkas novadpētniecības 
muzejā

B ib li otē kas Bēr nu 
li te ra tū ras no da ļā

Kār ķu pa gas tā

Vijciema pa gas tāVal kas no va da 
Cen trā la jā bib li otē kā

• Valkas novadpētniecības muzejs 
no 15.maija pāriet uz vasaras sezo-
nas darba laiku: 15.maijs – 1.okto-
bris

Otrdiena – piektdiena plkst. 11.00 
– 18.00;
Sestdiena, svētdiena plkst. 10.00 – 
16.00. 

• No 21.maija līdz 29.oktobrim iz-
stāde «Padomju laika sadzīves 
priekšmeti». Ieejas maksa: 0,75 €; 
pensionāriem, studentiem, sko-
lēniem 0,30 €.
• Slēgta izstāde «Sabiedriski poli-
tiskie notikumi Valkā 1914. – 1920.
gadā». Pēc rekonstrukcijas to atvērs 
2017.gada rudenī.

• 1.jūnijā plkst. 17.00 Bērnu svētki. 
Ģimeņu un bērnu gājiens, Bur-
buļballīte Lugažu laukumā, lielajā 
zālē plkst. 18.00 animācijas fi lmiņu 
cikls «Lupatiņi un draugi». Ieeja – 
brīva. Aicinām līdzi ņemt burbuļu 
pūšamos.
• 2.jūnijā plkst. 18.00 lielajā zālē 
Skriešanas seriāla «Optimists» «Pa-
vasaris 2016» kārtas apbalvošana.
• 4. un 5.jūnijā plkst. 10.00 lielajā 
zālē Valkas zolītes Dižsvētki.
• 10.jūnijā no plkst. 12.00 līdz 
20.00 mazajā zālē Vladlena Art doll 
leļļu izstāde. Ieeja – 1 eiro; līdz 3 
gadu vecumam – brīva.
• 10. jūnijā plkst. 10.30 Lielajā zālē 
Rīgas Leļļu teātra izrāde «Makss un 
Morics». Ieeja – brīva.
• 10. jūnijā plkst. 19.00 Lielajā zālē 
Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde «Fi-
asko». Ieeja – 4 eiro. 
• 11.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 
19.00 mazajā zālē Vladlena Art doll 
leļļu izstāde. Ieeja – 1 eiro; līdz 3 
gadu vecumam – brīva.
• 11.jūnijā plkst. 20.00 Valkas 
brīvdabas estrādē Valkas /Valgas 
730.jubilejas Lielkoncerts ( uzstāsies 
Marija Naumova, Jānis Stībelis, Ta-
nels Padars un grupa «The Sun», 
Laura, Dj Artis Volfs). Ieeja – ie-
priekšpārdošanā 8 eiro un 6 eiro 
(skolēniem un pensionāriem), kon-
certa dienā 10 eiro un 8 eiro 
(skolēniem un pensionāriem).
• 14.jūnijā plkst. 17.00 pie piemi-
ņas akmens blakus Valkas stacijai 
Komunistiskā genocīda upuriem 
veltīts atceres brīdis.
• 21.jūnijā plkst. 20.00 Valkas 
brīvdabas estrādē izrāde «Īsa pa-
mācība mīlēšanā». Ieeja – 2 eiro.

• No 1. līdz 30.jūnijam – izstāde 
«Suvenīru šķīvji»: no Mārītes Ma-
gones privātkolekcijas.

No 1. līdz 18.jūnijam • – ceļojošā 
fotogrāfi ju izstāde «Līva Un Ing-
mars». Sagatavojis Ziemeļu Minis-
tru padomes birojs Latvijā.

No 1. līdz 18.jūnijam • – izstāde 
«Kaislības un šerpi raksturi Dagni-
jas Zigmontes romānos».

No 1. līdz 18.jūnijam • – izstāde 
«Ieskats jaunākajā latviešu dra-
maturģijā».

No 6. līdz 30.jūnijam•  – izstāde 
«Mēs nākam no Valkas»: viņi pirms 
35 gadiem dejoja 8.klases izlaiduma 
valsi.

No 17. līdz 21.jūnijam • – jauno 
grāmatu dienas. Jauno grāmatu 
izsniegšana 22.jūnijā.

18.jūnijā•  plkst. 10.30 – lekciju 
cikla «Meklē un atrodi jaunākajā 
latviešu literatūrā» 3. nodarbība «Ko 
izlasīt jaunākajā latviešu drama-
turģijā pirms vai pēc izrādes». Lek-
tore Lita Silova.

• 1.jūnijā –«Raibā pasaule»: drais-
kas un izzinošas aktivitātes Starp-
tautiskajā bērnu aizsardzības dienā.
• No 1. līdz 30.jūnijam – izstāde 
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2016» grāmatu kolekcija: lasi un 
izvēlies savu vērtīgāko grāmatu! 
• 7., 14., 21., 28.jūnijā plkst. 11.00 – 
radošas nedarbnīcas «Tur, kur jumta 
korē tup kaimiņu vārna smalka, tur 
ir Valka» /U.Auseklis.

• 3.jūnijā Vijciema tautas namā 
teātra vakars:

plkst. 19.00 – Turnas tautas nama 
amatierteātris piedāvā teatralizētu 
uzvedumu «Ruksītis»;
plkst. 20.00 – Rankas kultūras 
nama amatierteātris «Rameka» 
ielūdz uz Irinas Kalmes lugu «Ak, 
skaistā jaunība!».

• 10.jūnijā plkst.18.00 – Vijciema 
pamatskolas izlaidums.
• 18.jūnijā Vijciema pamatskolas 
salidojums:

plkst. 16.00 – ierašanās, reģis-
trēšanās, skolas apskate;
plkst. 18.00 – Vijciema pamatsko-
las skolas 95.gadu jubilejas pa-
sākums «Uz taureņa spārna»;
plkst. 22.00 – salidojuma balle, 
spēlē grupa «Novadnieki».

• 11.jūnijā plkst.19.00 – Ozolu pa-
matskolas izlaidums.
• 18.jūnijā – Vasaras saulgriežu ra-
došā darbnīca.
• 18.jūnijā – Līgo dienas izstādes 
atklāšana.

• 18.jūnijā – Saieta nama «Lugažu 
muiža» pašdarbnieki ieskandinās 
«Līgo pagastā». Kolektīvi ar zirga 
pajūgā dosies apkārt pa pagastu un 
sveiks visus Jāņus un Līgas.
• Līdz 22.jūnijam ir apskatāma 
J.Gleizdes fotomākslas izstāde.

• 23.jūnijā plkst. 21.00 - laukumā 
pie Turnas tautas nama Līgo vakara 
Ērģemes pašdarbnieku teatralizēts 
uzvedums «Citādie Silmači», pēc 
tam zaļumballe kopā ar grupu «Ivo 
Aizgals un draugi» no Cēsīm.

• 4.jūnijā 
plkst. 15.00 – pārgājiens ar uzde-
vumu;
plkst. 18.00 – Erudīta vakars par 
tēmu – «Lauku sēta».

• 11.jūnijā 
plkst. 17.00 – Kārķu pamatskolas 
izlaidums tautas namā;
plkst. 19.00 – Latvijas Universitātes 
jauktā kora «Juventus» koncerts 
Kārķu baznīcā.

• 23.jūnijā
plkst. 8.00  – Jāņa kauss zolītē tau-
tas namā
plkst. 14.00 – ikgadējās Pļaušanas 
un Spēkavīru sacensības, plkst. 
18.30 – apbalvošana.
plkst. 19.00 – «Tikai alus un siers» 
– amatierteātra «Strops» izrāde 
Dabas koncertzālē.
plkst. 22.00 – Zaļumballe, spēlē 
grupa «Blēži».
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J.Cimzes Valkas Mūzikas 
skola

• 27.maijā plkst. 18.00 - J.Cimzes 
Valkas Mūzikas skolas izlaidums.
• 30. un 31.maijā, 1.jūnijā no plkst. 
16.00 līdz 18.00 – jauno audzēkņu 
uzņemšana.

Sacensību seriāla «Valkas četr-
cīņa – 2016» otrais posms šo-

sejas riteņbraukšanā notiks 11. jūnijā. 
Reģistrācija un numuru izņemšana no 
plkst. 9.00 – 10.15, starts plkst. 10.30. 
Starts un fi nišs pie Valkas pilsētas 
kultūras nama.

Šī gada jaunums, sadarbojoties ar 
Naukšēnu novada pašvaldību, ir gan-
drīz 90 km garā trase posmā Valka – 
Ērģeme – Kārķi – Naukšēni un at-
pakaļ.

Vērtēšana, tāpat, kā iepriekšējos ga-
dus, notiks vairākās vecuma grupās. 
Tiks apbalvoti arī absolūtie uzvarētāji, 
vīriešiem – 87 km distancē un sie-
vietēm – 60 km distancē, kā arī Ve-
selīgas tautas klasē tiek apbalvoti uz-
varētāji kopvērtējumā sieviešu un 
vīriešu konkurencē.. 

Kā jau ierasts, būs pieejama arī 
Veselīgas tautas klase tiem riteņ-
braucējiem, kuri nevēlas uzstādīt augs-
tus rezultātus, bet labi pavadīt laiku, 
izbaudot riteņbraukšanas prieku un 
apskatot skaisto Ziemeļvidzemes da-
bu.

Jau otro sacensību sezonu dalīb-
niekiem ir iespēja veidot domubiedru 
grupas un startēt komandās, ko var 
veidot jebkādas interešu grupas, uz-
ņēmumi, ģimenes, radniecības, ve-
cuma grupu pārstāvji (neatkarīgi – 
sievietes vai vīrieši). Katrā posmā ko-
mandu ieskaitē vērtē 3 labāko da-
lībnieku reitinga punktu summu (var 
būt arī no Veselīgas tautas klases). 

Piederību komandai nosaka katrs da-
lībnieks, piesakoties uz attiecīgo pos-
mu. Sezonas laikā dalībnieks drīkst 
pārstāvēt tikai vienu komandu! Ko-
mandu kopvērtējuma rezultāti tiek 
noteikti pēc 4 posmu punktu sum-
mas.

Turpat, pie Valkas pilsētas kultūras 
nama, apkārt Lugažu laukumam no-
tiks riteņbraukšanas sacensības bēr-
niem no 3 – 9 gadu vecumam. Dis-
tances sākot no 200 m.

Iepriekš reģistrējoties līdz 1.jūni-
jam – lētākas dalības maksas. Valkas 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem – 
atlaides!

Šogad sacensību organizatori mai-
nījuši sacensību nolikumu, lūgums ar 
to iepazīties rūpīgi: www.valka.lv sa-
daļā «sports».

Iepriekš reģistrēties iespējams arī 
caur www.valka.lv mājaslapu, sadaļā 
«sports» meklējiet virsrakstu – «re-
ģistrācija sacensībām».

Sacensības šosejas riteņbraukšanā 
organizē Valkas novada dome sadarbībā 
ar Naukšēnu novada domi. 

Teksts: Kristīne Karole, Valkas novada 
domes Sporta un jaunatnes lietu 
daļas vadītāja

• 30.maijā plkst. 18.00 – Valkas sta-
dionā Valkas, Valgas, Smiltenes viegl-
atlētikas daudzcīņas seriāls 2016 
(2003.g. dz. un jaunāki). 
• 31.maijā plkst. 18.00 – Pludmales 
volejbola centrā Valkā pludmales volej-
bols «Valka Beach 2016», 1.posms.
• 2.jūnijā plkst. 18.00 – Valkas pil-
sētas kultūras namā  Skriešanas se-
riāla «Optimists» «Pavasaris 2016» 
apbalvošana. 
• 4. un 5.jūnijā – Valkas pilsētas 
kultūras namā Dižsvētku zolītes tur-
nīrs.
• 6.jūnijā – Valgas stadionā Valkas, 
Valgas, Smiltenes vieglatlētikas daudz-
cīņas seriāls 2016 (2003.g. dz. un 
jaunāki).
• 6.jūnijā plkst. 18.00 – Pludmales 
volejbola centrā Valkā pludmales volej-
bols «Valka Beach 2016», 2.posms.
• 11.jūnijā plkst. 10.30 – Valkas 

četrcīņa 2016, šosejas riteņbraukšana, 
starts pie Valkas pilsētas kultūras 
nama.
• 11.jūnijā plkst. 14.00 – Valkas sta-
dionā Latvijas futbola čempionāta 2.
līga Vidzemes reģions FK Valka/Val-
miera - SK Cēsis.
• 13.jūnijā plkst. 18.00 – Pludmales 
volejbola centrā Valkā pludmales volej-
bols «Valka Beach 2016», 3.posms.
• 16.jūnijā plkst. 11.00 – Valkas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolā Vasaras 
balva šahā.
• 18.jūnijā – Valga - Valka Helen tri-
atlons, Baltijas čempionāts, starts pie 
Pedeles upes glābšanas stacijas.
• 20.jūnijā plkst. 18.00 – Pludmales 
volejbola centrā Valkā pludmales volej-
bols «Valka Beach 2016», 4.posms.
• 28.jūnijā plkst. 18.00 – Pludmales 
volejbola centrā Valkā pludmales volej-
bols «Valka Beach 2016», 5.posms. 

Sporta pasākumi JŪNIJĀ

Jaunums šosejas riteņbraukšanas 
sacensībās - 90 km gara trase!

Lugažu muižā
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